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Výroční zpráva 
 školní rok 2008/ 2009 

Základní škola a Mateřská škola Brno, 
Blažkova 9, 638 00 Brno 

 
 

                                                                                Základní škola 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 
  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy 
 
1.2 Zřizovatel školy: ÚMČ  Brno - sever 
 
1.3 Ředitel školy:  Mgr. Ji ří Košťál 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 
       Základní škola 
       Školní družina 
       Školní jídelna 
       K 1. 7. 2009 došlo ke sloučení MŠ Nejedlého 13 a ZŠ Blažkova 9 v jeden subjekt 
       Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova , 638 00 Brno. 
  
1.5 Kontakty: 

telefon:  548 422 740 
fax:        548 521 805  
e-mail: skola@zsblazkova.cz 
http:      www.zsblazkova.cz 
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1.6 Úplná / neúplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 12 5 251 20,9  

2.stupeň 8 4 162 20,25  

Celkem 
20 9 413 20,65 700 

   
 

  
 
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení  21. 3. 2006 
Předseda a členové ŠR  Mgr. Zdeňka Tůmová   
          Mgr. Olga Kubějová      
               Pí. Monika Maryšlerová   
          

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Základní škola  16847/96-2   3., 4., 5., 8., 9. 
Základní škola-Rozšířená výuka NJ 16333/96-22-21   8., 9. 
ŠVP pro základní vzdělávání – 
Škola pro život 

826/2007   1., 2., 6., 7. 

 
1.9 Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 
děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná       444                    28     28 
L 13  ŠJ – výdejna      553      38 
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 8. 2009 

Fyzické osoby    12 
Přepočtení na plně zaměstnané     11,60 
 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem          5        138              5  / 3.40       140 
Z činnosti ŠD: 
 
HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2008-2009 
 
I v letošním školním roce náš kolektiv vychovatelek pracoval podle námi zpracovaného školního vzdělávacího 
programu. 
Měsíční plány si každá paní vychovatelka připravuje s ohledem k věkové skupině dětí, se kterou pracuje, a 
ročnímu období. 
Všechny se snažíme stále podporovat ve svých odděleních kamarádské vztahy mezi dětmi. 
Často si s nimi povídáme a vzhledem k délce společně stráveného času i sbližujeme. 
Naší snahou je, aby se děti ve ŠD cítily příjemně a psychicky se uvolnily. 
Mohou si zde odpočinout, zbavit se únavy z vyučování a zabývat se svými zájmy nebo si jen tak hrát a povídat.  
Myslím si, že se nám podařilo děti zaujmout a získat jejich pozornost a náklonnost. 
 
                                                                                               Andrea Vardanová, ved. 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: činnost školního klubu je dočasně pozastavena 
 

 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy.  Odborná kvalifikac e (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků         29.6  / 32  100/100 

z toho odborně kvalifikovaných          28.6 / 31 96,6/96,9 

 
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: 
      8 
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  
     1 – odešel na jinou školu 
          2 – mateřská dovolená 
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 
          12 – školní kuchyně 
            7 – provozní zaměstnanci 
  

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 
Učitelé Věk 

Muži Ženy 
do 35 let                    1                    5 
36-50 let                    3                  16 
51 a více                    0                   3 
Pracující důchodci nepobírající důchod                    1                   0 
Pracující důchodci pobírající důchod                    0                   3 
Celkem                    5                  27 
Rodičovská dovolená                    0                   6 
 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Pedagogika, psychologie 

- rozvoj grafomotorických 
dovedností, odstranění 
grafomotorických obtíží 

 

 
 
   1 

Cizí jazyky 
- metodické školení – Traching … 
- Fraus – interaktivní tabule v AJ 
- Konference OXFORD- metodické 

semináře 
- Anglická konverzace na II. stupni 

 
   1 
   1 
   1 
 
   1 
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- Angličtina pro učitele – NIDV 
 

   1 

Umění, estetika 
- Výtvarné semináře 
- Mozaika  
- Výt. seminář – tisk na trička 
 

 

 
  1 
  1  
  1 
    

Speciální pedagogika, SVPU 
- specifické poruchy učení – 

problémové dítě ve škole    
- Jak pracovat s žáky se spec. 

potřebami učení ( nadanými žáky) 
v rámci ŠVP 

- Vzdělávání žáků se specifickými  
vzdělávacími potřebami 
v matematice 

- Dálkové studiu speciální 
pedagogiky 

- Specifické poruchy učení 
v hodinách matematiky 

 
   1 
 
   1 
 
 
   1 
 
 
   1 
 
 
   1 

Informatika, PC, SIPVZ 
- Datové schránky 
- ICT na 1. stupni 
- Interaktivní tabule Smar Boar 
- ICT Fórum 

 
   1 
   1 
   1 

Společenské vědy 
- Brno v proměnách staletí 
- Využití interaktivní tabule 

v dějepisu 
 

 
   1 
 
   1 

Legislativa, řízení, ekonomie 
- připravované změny ve školském 

zákoně a zákoně o pedagogických 
pracovnících 

 

   
   2 

Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 
- Prevence šikanování na školách 
- Seminář metodiků prevence 

 
   1 
   1 

Přírodní vědy 
- Jak motivovat v hodinách chemie 
 

 
   1 

Matematika a Fyzika 
- tvořivé činnosti ve výuce fyzice 

základní školy 
- tvořivé a činnostní metody 

v aritmetice 6. ročníku 
- Činnostní učení ve výuce 

matematiky ve 3. ročníku 
- Tvořivá škola – matematika pro 1.  

A 2. třídu 

 
 
   1 
 
   1 
 
 
   1 

Český jazyk a literatura 
- mediální výchova 
 

 
   1 

Zdravotnictví, BOZP, PO 
-  kurz resuscitace pro veřejnost 
- Člověk a zdraví – racionální výživa 
- Základní norma zdravotnických 

znalostí pro pg. Pracovníky 
 

   
   1 
   1  
   
   1  

Jiné 
- využití psychomotoriky na ZŠ 

 
    1 
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- Sdílení dobrých praxí škol JmK 
- Preventivníé program Unplugged 
- Výuka prvouky nově 
- Poučení č. 2009 –odborná 

způsobilost v elektrotechnice 
- Srovnání českého a rakouského 

školství 

    1 
    1 
    1  
 
    1 
    1 

Celkem   37 
 
 
 
 
 
 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    0.375  /  1 
z toho a) romský asistent                     0 
           b) jiný (pedagogický)               1 
 
 
 
    

 

3.0 Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 
 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
Vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 65 65 0 0 0 

2. 61 61 0 0 0 

3. 41 38 3 0 0 

4. 37 32 5 0 0 

5. 47 39 8 0 0 

Celkem za I. stupeň 251 235 16 0 0 

6. 35 18 17 0 0 

7. 41 17 24 0 0 

8. 40 22 17 1 1 

9. 46 16 30 0 0 

Celkem za II. stupeň 162 73 88 1 1 

Celkem za školu 413 308 104 1 1 

 
 
 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 10 2,42 
3 0 0 
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  130 
průměr na jednoho žáka: 0,31 
(většinu neomluvených hodin zameškala jedna žákyně 8. ročníku – situace byla řešena 
s Oddělením sociálně právní ochrany dětí a mládeže Brno- sever) 

 
 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 
Ve školním roce 2008/2009 byli v naší škole integrovaní 2 žáci pro vysoce nadprůměrné 
rozumové schopnosti. Oba chlapci byli žáky 2. ročníku. Jejich vzdělávání jsme uskutečňovali 
podle individuálních vzdělávacích plánů, které vycházely ze ŠVP a byly vypracovány ve 
spolupráci s PPP Hlinky 27 a rodiči žáků. Kromě individuálního přístupu ve vyučování byla 
chlapcům umožněna 1h týdně práce na PC a přístup na internet pod vedením speciální 
pedagožky. 
 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium SOŠ SOU  
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 
 

14         4 5 22 10 

 
 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník            48 84,2 
nižší ročník  7. ročník/5.ročník           4 / 5 7 / 8,8 
Celkem             57 100 
 
 
 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   6 
Důvody: stěhování, osobní důvody 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   12 
Důvody: stěhování, osobní důvody 
 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich sou částí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 
  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

- Krajská hygienická stanice JmK v Brně – navýšení kapacity školní družiny 
- MSSZ Brno – kontrola pojistného a plnění úkolů v nemocenském pojištění 
                          a důchodovém pojištění 
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4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
- žádost o finanční pomoc při zavedení teplé vody na toalety 

 
 
  
 
 

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              14            0 
Přijetí k plnění školní docházky             64            0 
Přijetí žáka z jiné školy             12            0 
Individuální vzdělávací plán             12            0 
 
 
 
 
 

6.0 Další údaje o škole  
 
 
 
6.1 Akce školy 
 

Typ akce Ročník 
                            Spolupráce s jinými školami  
Návštěva dětí z MŠ Nejedlého 1. ABC 
Návštěva dětí z MŠ Brechtova  1.ABC 
Vánoční zpívání – MŠ Brechtova 2.A 
Den pro Soběšice – společný program žáků 5. ročníků 5.AB 
Pohádková škola  - pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče I. a II stupeň 
Veletrh základních škol  
                              Projektové dny I. stupeň 
Brno – Sever – dětem I. stupeň 
Školní Akademie I. a II. stupeň 
Zdravé zuby I. stupeň 
Preventivní zubní prohlídka I. a II. stupeň 
Projektový den Ovocný salát 5.AB 
Projektový den Vánoce I. stupeň + žáci 8. ročníků 
Projektový den Velikonoce I. stupeň + žáci 8. ročníků 
Projektový den – lehkoatletický den II. stupeň 
Noc ve škole – seznámení s budoucími třídními učiteli 5.AB 
Mikulášská nadílka 1.ABC, 2.ABC 
Vánoční kapřík – tradiční turnaj v házené II. stupeň 
Konference mladých – prezentace 9.AB 
                                Doplnění výuky  
Bruslení 4.AB 
Plavání 2.ABC, 3.AB 
Malování na chodníku ŠD 
Pexesiáda ŠD 
Pěvecká soutěž I. stupeň 
Výtvarná soutěž 1. ročníky 
Karneval ŠD 
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Puzzliáda ŠD 
Chemická show- ukázky efektních chemických pokusů 8. a  9. ročník 
Arboretum Boskovice 3.B 
ZOO Bystrc 3.B 
Technické muzeum – vodní stroje 4.B, 3.A 
Jak se žije s handicapem – výstava 4.A 
Muzeum – Středověk 4.A 
Brněnské pověsti – vlastivědná procházka 5.AB 
Planetárium – Vesmírné divadlo 5.AB 
Branný den – vycházka do Soběšic 3.B 
Planeta 3000 – Amazonie – Kino Skala II. stupeň 
Sběr papíru I. a II. stupeň 
Hvězdárna M. Kopiníka 2.ABC 
Návštěvy Knihovny J. Mahena I. a II. stupeň 
Sběr separovaného textilu I. a II. stupeň 
UMPRUM – Zámecké slavnosti 8.AB 
UMPRUM – Vitráže, středověké katedrály 7.AB 
Anthropos – vývoj člověka 6.AB 
BVV – Veletrh odborného vzděl.  a pracovních příležitostí 9.AB 
BVV – Veletrh středních škol 9.AB 
CVČ  Lužánky – Bijásek  –  Zdeněk Svěrák 9.AB 
CVČ  Lužánky – Bijásek – Zdeněk Svěrák 8.AB 
Výstavy v Domě pánů z Kunštátu 9.AB 
Tajemství fyziky – Galerie Vaňkovka 9.AB 
Anthropos – Darwin 9.AB 
Dinosauři ve Vaňkovce 4.A 
CVČ Labyrint – dramatická výchova 6.AB 
CVČ Labyrint – Celé léto v jediném – dram. Výchova 9.B 
                                Kulturní akce  
Divadlo Radost – Gulliverovy cesty 3.AB 
Kino Špalíček – Lovecká sezona II 3.AB, 4.AB 
Divadlo Radost – Malované na skle 4.AB 
Divadlo Radost – Balerína a kladivo 4.AB 
Divadlo Radost – Husovické betlém 4.AB 
Divadlo Radost – Čarodějná škola 5.AB 
Divadlo Radost – O perníkové chaloupce 1.ABC 
Divadlo Radost – Oliver v Liliputově 5.AB 
Kino ART – Kronika rodu Spiderwiků 5.AB 
Divadlo Radost – Žlutá ponorka 7.AB, 9.AB 
Divadlo Radost – Jak to dělají andělé 7.AB, 8.AB, 6.AB 
Divadlo Radost – O nezbedné kometě 2. ABC 
Divadlo Bolka Polívky –Loupežník Rumcajs 2.ABC 
Divadlo Radost – O pejskovi a kočičce 2.ABC 
Koncert Vodňanský + Skoumal 2.AB 
Kino Špalíček – Madagaskar II 1.A, 3.A 
SŠ Polytechnická – vánoční koncert 9.AB 
  
Semilaso - výchovný koncert – Bigbeat 8.AB 
                              Dopravní výchova  
Cyklistická vyjížďka – Obřany – Bílovice 6.AB 
CVČ AMAVET – teorie + trenažér 6.AB 
Empík Cyklista  3.AB, 4.AB 
Empík Cyklista – velodrom 3.AB, 4.AB 
The Action – mládí, emoce, prevence ( BESIP) 9.AB 
BVV – Integrovaný záchranný systém 9.AB 
                               Srovnávací testy  
Kalibro  5.AB, 7.AB 
Výtvarná soutěž –Empík – dopravní tematika 4.AB 
Jak jsme na tom? 3.AB 
Comdi – profesní šetření pro volbu povolání 8.AB, 9.AB 
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                       Prevence sociálně patologických jevů  
Vystoupení Taneční školy Dynamik – Tancem proti drogám I. a II. stupeň 
Policie ČR – Cizí lidé 1.ABC 
Policie ČR – Čarodějnice 2. ABC  
Policie ČR – Z pohádky do pohádky 2.ABC 
Policie ČR – Význam policie 1.ABC 
Policejní pexesiáda 1.ABC 
Městská policie 4.A 
Městská policie  4.A 
Městská policie – Šikana 4.A 
CVČ Lužsky – Uzel vztahů – dram. Výchova 5.AB 
CVČ Lužsky – Pavučina – dram. Výchova 5.AB 
CVČ Lužsky – Skutečný příběh – dram. Výchova 5AB 
Městská policie– Z hlouposti do závislosti 5.AB 
Policie ČR – Trestná činnost páchaná dětmi 5.AB 
Policie ČR – Bezpečnost v dopravě 2.A 
Policie ČR – Prevence šikany 2.A 
PPP Sládkova  - Mapování vztahů 7.AB, 8.AB,  
Městská policie – Sám doma doopravdy 3A.B 
Městská policie – Šikana 3.AB 
Městská policie – Co mám dělat když? 3.AB 
Městská policie – Krádež 3.AB 
Policie ČR – Cizí osoba  3.AB 
Sodní líčení –poškozování cizího majetku 9.A 
Preventivní programy MP 9.AB 
Městská policie – Bezpečně na silnici 3.B 
                          Výlety, školy v přírodě  
Jižní Čechy – Rožmberk 9.AB 
 Jižní Čechy – Zlatá Koruna  8.AB 
Prudká 7.AB 
Vídeň – mořské muzeum, památky, vánoční trhy 9.AB 
Lanové centrum 9.B 
Hrad Pernštejn 2.A 
Koryčany 4.A 
LVVZ Dolní Morava II stupeň 
Rozhledna Soběšice 1.C 
Mariánské údolí – Eldorádo 1.B, 1.C 
ŠVP Chorvatsko II. stupeň 
ŠVP Nesměř 3.B, 5.B 
ŠVP Křižanov 1.A, 3.A 
ŠVP Tři Studně 2.A, 2.B 
ŠVP Těchov 5.A, 5.B 
ŠVP Svojanov 1.C, 2.C 
 Focení  
Poprvé do školy – MF Dnes 1.ABC 
Už jsem školák 1.ABC 
Vánoční focení I. a II. stupeň 
Mamince k svátku I. stupeň 
Konec školního roku I. a II. stupeň 
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6.2 Soutěže a  olympiády, úspěchy žáků 
 

Název akce Výsledek, umístění 
Městské kolo olympiády německém jazyce I. kategorie – 3. místo 

II. kategorie – 4. místo 
Liga orientačního běhu brněnských škol I. kategorie – 3. a 4. místo 

 
Olympiáda školních družin – lehká atletika  
Matematická olympiáda  
Pythagoriáda 2. místo v městském kole   
Matematický klokan  
Přírodovědná soutěž školních družin  
Brněnské Hry Bez Hranic  
Pěvecká soutěž  Superstar  
Výtvarná soutěž  
Dyslektická olympiáda - družstva 2. a 3. místo 
Šachový turnaj  - školní a městské kolo – II. stupeň  
Obvodní kolo ve šplhu – II. stupeň  
Olympiáda v ČJ – školní a městské kolo  
Městské kolo ve futsalu 5.místo 
Obvodní kolo ve florbalu  
Městské kolo v atletickém čtyřboji 6. místo 
Městské kolo v softbale 3. místo 
Školní kolo dějepisné olympiády  
Englisch jungle – II. stupeň  
Konverzační soutěž v anglické jazyce  
Školní kolo turnaje ve šplhu – I. stupeň  
Mc Donalds Cup  
Obvodní kolo ve vybíjené  
My a voda – Brněnské vodárny a kanlizace  
Soutěž Sako – Se Sméťou za Brno čistější Výhra – drtič plastových lahví 
Školský pohár Coca – cola cup  
Malá kopaná   
Červnový turnaj v házené – Novinářský kalamář 3. místo 
Korespondenční kolo soutěže Eurorebus  
Recitační soutěž – školní, městské a krajské kolo Městské kolo - 1. místo IV. kategorie – 

 Krajské kolo – Cena poroty 

 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*    AJ  5 /   NJ   1                   69   /   12 

Informatika, PC 2 25 

Náboženství – nepovinný předmět 1 26 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy                  - - 

Sport, TV, turistika 2 33 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 7 97 

Zdravotní, speciální pedagogika 2 21 

Jiné 2 35 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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Sportík – Mgr. Jana Žofková 
Do kroužku se přihlásilo 18 dětí.Žáci se seznámili s míčem formou různých her, získali míčovou průpravu, 
obratnost, postřeh při hrách s míčem. 
Naučili se házet, chytat, trefovat se na cíl, zvládli pravidla vybíjené. Seznámili se s florbalem, fotbalem, ringem a 
jejich pravidly. 
Pracovali s obrovským nasazením, zájmem a soutěživým duchem. Kroužek byl velmi úspěšný. 
 
 
 
Angličtina hrou  –  Mgr. Jana Ryšová 
Do kroužku se přihlásilo 13 žáků ze tříd 4.A a 4.B. S dětmi se pracovalo dobře, opakovalo se učivo 3. třídy a 
rozšiřující slovní zásoba a fráze.. 
 
Výtvarný kroužek – PaedDr. Yveta Klusková 
Děti se seznámily s různými výtvarnými technikami- keramika, kresba uhlem, ubrousková technika, práce 
s drátkem, práce s papírem, malba, glazování, malba na sklo. Nejvíce je zaujala výroba šperků pro maminky 
s použitím měděných drátků různého profilu a tyrkysových korálků. 
 
Specifické poruchy učení – Bc. Gabriela Přidalová 
Pro velký zájem žáků probíhal kroužek SPU po dva dny v týdnu – úterý a středa. 
Kroužek navštěvovali žáci prvního stupně, kteří mají potíže v českém jazyce nebo v matematice.Kroužek byl 
zaměřený na žáky se specifickými poruchami učení, tzn. žáky, kterým povětšinou byla diagnostikována dyslexie, 
dysgrafie, dyskalkulie a žáci s ADHD.V kroužku jsme se snažili eliminovat tyto potíže dle individuálního 
přístupu.Nejvíce se nám osvědčily výukové programy, kde žáci doplňovali diktáty na PC, dále se žákům velice 
líbila práce s interaktivní tabulí. 
Také jsme se věnovali rozvoji hrubé a jemné motoriky, rozvoji grafomotoriky, zrakové diferenciaci. 
 
Angličtina hrou pro I. a II. stupeň –  Mgr. Igor Mazálek 
Práce kroužku byla zaměřena na procvičování a upevňování učiva, které žáci probírali v hodinách anglického 
jazyka. Jako pracovní materiály byly využívány učebnice Chatterbox  a Project, audiotechnika a výpočetní 
technika. 
Podle aktivity žáků byl kroužek úspěšný a žáky hlavně bavily úkoly spojené s výpočetní technikou. 
 
Sportovní hry – Mgr. Irena Lancmanová 
Program sportovních her proběhl zhruba dle plánu. Děti si zopakovaly pravidla všech naplánovaných her a 
procvičily se v jejich hraní. 
Jako každoročně jsme i letos činnost kroužku uzavřeli návštěvou lanového centra Proud  na Lesné. 
 
Výtvarný kroužek – Mgr. Dana Slováková 
Činnost kroužku byla zaměřena na použití ubrouskové techniky a žáci pracovali s různými materiály ( ubrousky 
různých motivů, kachličky, dřevěné rámečky, škebličky, dřevěná prkýnka, květináče, tkaniny, polystyren, 
kameny, drátky, korálky,..) 
Žáky práce bavila, vždy se všichni snažili a největší radost měli, když si odnášeli hotové výrobky domů. 
 
 
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ – pí. Karin Koláčková 
Tento kroužek byl určen žákům IX.ročníků. Probíhal jednou za 14 dní. Celkem ho navštěvovalo 24 žáků. Náplní 
kroužku bylo oživení a fixace gramatických pravidel,    to zejména formou pravopisných cvičení a diktátů, dále 
pak práce se složitým souvětím – syntaktické rozbory a práce s literárními texty i procvičování literární teorie. 
Žáci měli také možnost vyzkoušet si některé humanitně zaměřené všeobecné testy. 
Jako procvičovací texty jsme používali buď testy zadané u přijímacích zkoušek, nebo texty vlastní – vytvořené. 
Činnost kroužku byla prospěšná, což nám potvrdily ve většině případů úspěšně složené zkoušky a počet 
přijatých žáků v I. kole přijímacích zkoušek. 
 
Výtvarný kroužek – Mgr. Petra Brablecová 
Kroužek probíhal jednou týdně s žáky druhých ročníků. 
Používali jsme různé výtvarné techniky a činnosti : potisk a kresba na textil, modelování, malba na kameny, 
kresba voskovkou a tuší, decoupage (ubrousková technika), mramorování, krakelování rámečků, práce 
s klovatinou, vyšívání, malba temperou, savování triček, drátkování stromečků, navlékání korálků, kašírování, 
tupování. Všichni žáci naplánované činnosti dobře zvládli. Plán jsme naplnili. 
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Němčina hrou – Mgr. Ivana Tesařová 
Děti získaly úplné základy výslovnosti, především odlišných hlásek. 
Práce s nimi byla příjemná, ale velmi zdlouhavá, protože se setkali ti, co měli zájem a byli šikovní, ti, co byli 
šikovní, ale neměli takový zájem, spíš jejich rodiče a ti méně pružní. 
Nejvíce se jim líbily říkanky a písničky. Hráli jsme také minikarneval s maskami zvířátek, každý ke své masce 
německy řekl 4 věty o zvířátku. 
 
Počítačový kroužek – Mgr. Richard Svída 
Kroužek byl určen pro žáky 4.ročníků a byl pojat jako příprava pro výuku předmětu „výpočetní technika“ 
V kroužku měli žáci možnost naučit se : základům programu WORD, EXCEL, MALOVÁNÍ, práce 
s internetem, zakládat e-mailovou schránku, pracovat s poštou. 
Závěrem hodiny si žáci mohli vyzkoušet výukové programy a zahrát vědomostní a jiné hry. 
 
Keramika – Mgr. Jana Strnadová 
Celý školní rok žáci 2. tříd pracovali s keramickou hlínou. Se zaujetím vytvářeli prostorové věci (zvonky, hrady, 
misky, zvířata) a ztvárňovali kachle na zeď(dům, hlemýžď, květinový obrázek,..). 
Zdokonalovali se v glazurování, zdobení, vyrývání do hlíny. Tvořili šperky i knoflíky. 
Děti přicházely pravidelně a s nadšením. Vytrvale, trpělivě a s chutí vytvářely krásné předměty pro potěchu 
maminek i sebe. 
 
Angličtina hrou – Mgr.Lucie Víchová 
Kroužek navštěvovalo 24 žáků z druhých tříd. Kvůli vysokému počtu zájemců byl rozdělen na dvě skupiny. 
Práce v kroužku byla zaměřena na procvičování a upevňování učiva, které žáci probírali v hodinách AJ. Jako 
pracovní materiály byly využívány různé pracovní listy, učebnice a sešit Happy House 1, audiotechnika 
s písničkami, apod. 
Témata byla dětem předkládána především aktivními formami učení, využívala jsem často názorných 
ukázek(obrázků), odpočinkových chvilek a her s anglickými slovíčky. 
 
Počítače hrou – Mgr. Lucie Víchová 
Kroužek navštěvovalo 13 žáků z pátých tříd. Díky tomuto počtu mohl každý pracovat samostatně u počítače. Na 
začátku každého kroužku dostali žáci úkol, který měli splnit. 
Jelikož mezi nimi byly rozdíly v dovednostech při práci s počítačem, končil každý svůj úkol v jinou dobu. Po 
jeho splnění však již následovala „volná“ práce s počítačem, takže chod v kroužku tímto nebyl omezen. 
Žáci pracovali s programem Word, PowerPoint, Excel, Malování, upravovali obrázky a většinu jimi zvoleného 
času pak pracovali s internetem, především hrami. 
Závěrečné hodiny se pak věnovali svému „projektu“, který prezentovali na posledním kroužku. 
 
Keramika  – Mgr. Ladislava Majerová 
V kroužku pracovalo 12 žáků od 6. do 9. ročníku. Během uplynulého období si osvojili nové techniky, 
zdokonalili se v práci s keramickou hmotou, pletení z umělého proutí, v různých variantách použití 
materiálů(např.odlévání). 
Žáci pracovali s radostí a to, co se naučili, jim zvedlo sebevědomí, prohloubili si tím estetické cítění a řemeslnou 
zručnost. 
 
Dramatický kroužek – Mgr. Marie Marcinková 
Činnost kroužku byly zaměřena na dramatickou výchovu – dramatizace pohádek, recitace, pohyb na jevišti, 
vystupování před diváky a hraní společenských her. 
Děti si vyráběly samy kulisy a chystaly kostýmy. 
Dětem se činnost líbila, naučily se správně vyslovovat a vystupovat před publikem. 
 
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky – Mgr. Zdeněk Liška 
Žáci 9. Ročníku si během roku zopakovali většinu témat, se kterými se mohou setkat na přijímacích zkouškách – 
racionální čísla, mocniny, procenta, přímá a nepřímá úměrnost, rovnice, soustavy rovnic, slovní úlohy, 
goniometrie, obvody a obsahy, povrchy a objemy těles. 
Většinou jsme počítali z učebnice Cvičení z matematiky, v některých hodinách jsem zařadil příklady 
z přijímacích zkoušek zadaných na některých školách v minulých letech. 
Věřím, že spoustu věcí z tohoto kroužku pak žáci byly schopni využít při přijímacích zkouškách. 
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7.0 Zhodnocení a záv ěr: 
 
      V letošním školním roce jsme pokračovali v zavádění Školního vzdělávacího programu 
Škola pro život do dalších ročníků. Vyučovalo se podle něho v 1.a  2. ročnících 1. stupně  
a 6. a 7. ročnících 2. stupně a nadále se pracovalo na přípravě ŠVP pro další ročníky.  Tomu 
byl přizpůsoben i výběr vhodných učebnic a dalších pomůcek pro realizaci ŠVP.  
     
      Za přispění  ÚMČ Brno – sever se nám podařilo zakoupit a uvést do provozu interaktivní 
tabuli. Z technických důvodů  ( nedostatek prostoru ve škole) je zatím umístěna v učebně 
výpočetní techniky, tento nedostatek však již řešíme a tabuli přemístíme do vhodnější učebny.  
 
      Nadále vybavujeme stávající třídy výškově stavitelným nábytkem a vybavujeme také třídy 
nové, protože nám každým rokem přibývá žáků a tedy i tříd. Ke 30.6.2009 budovu naší školy 
opustila Soukromá základní škola Brno – Lesná . Proto máme více prostoru, který však 
musíme postupně také vybavit. 
 
     Stále pracujeme na plnění minimálního preventivního programu. S tímto nelehkým úkolem 
nám pomáhá SPC Sládkova, Městská policie Brno a také Policie ČR. Všechny tyto instituce 
mají pro žáky připraveny speciální programy. 
V letošním roce byl vytvořen projekt Minimalizace šikany ve škole. 
 
   V oblasti environmentální výchovy vedeme žáky k třídění odpadu. Pravidelně sbíráme 
separovaný textil, papír, plastové lahve. Budeme se snažit navázat spolupráci i s dalšími 
subjekty, které by nám mohly v těchto aktivitách pomoci. 
 
      I v letošním roce jsme žákům nabídli školní výlety a školy v přírodě. Všechny třídy  
1. stupně pobývaly týden ve škole v přírodě – zúčastnilo se jich 221 žáků. Žáci 9. ročníků 
měli možnost navštívit vánoční Vídeň, žáci 7. – 9. ročníků strávili týden na horách a v červnu 
proběhla pro žáky 6. – 9. tříd plavecká škola v přírodě v Chorvatsku. Všechny tyto aktivity 
napomáhají  k navození přátelské atmosféry mezi učiteli a žáky a k prohloubení vztahů 
v třídním kolektivu. 
       Žáci 2. a 3. ročníků se účastní plaveckého výcviku a žáci 4. ročníků prošli kurzem 
bruslení. 
 
     V oblasti dalšího vzdělávání se stále zaměřujeme na zkvalitnění výuky anglického jazyka 
na 1. i 2. stupni . Naši vyučující AJ si prohlubují své znalosti dalším studiem anglického 
jazyka na MU. Další učitelé se zaměřují na vzdělávání podle svého zaměření, nové metody ve 
výuce, práci s interaktivní tabulí , dále na  práci se žáky s vývojovými poruchami učení a žáky 
mimořádně nadanými. 
 
     Nadále se věnujeme žákům integrovaným, tedy dětem s vývojovými poruchami učení,  
a také žákům mimořádně nadaným.Tyto děti  pracují individuálně se speciální pedagožkou a 
v odpoledních hodinách jim byly nabídnuty dva dyslektické kroužky. V oblasti integrovaných 
žáků  spolupracujeme s PPP Kohoutova a SPC Sekaninova i dalšími poradnami. Ve škole 
pracuje i školní logopedka.  
      V odpoledních hodinách žákům nabízíme širokou škálu kroužků.  Nedaří se nám ale 
nabídnou dostatečné množství kroužků sportovně zaměřených, a to z důvodu maximální 
vytíženosti tělocvičny. Kromě našich žáků  v ní cvičily také žáci Soukromé ZŠ a stále budou 
cvičit žáci Základní školy Zeiberlichova ze Soběšic. 
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      Již pravidelně ve škole probíhá projekt Pohádková  škola, který připravuje budoucí 
prvňáčky na bezproblémový vstup do základní školy. Spolupracujeme také s MŠ Brechtova. 
       Chystáme společné dny pro žáky našich 5. ročníků a 5. ročníku žáků ZŠ Zeiberlichova  
( přesto k nám  z  neznámých důvodů tito žáci ve školním roce 2009/2010 nenastoupí). 
       Svou pedagogickou praxi u nás vykonávají i studenti Pedagogické fakulty MU. 
 
    I v dalším roce se budeme snažit o splnění materiálně technického zajištění školy a školní 
kuchyně a jídelny. Velkým úkolem bude vyhovět novým hygienickým vyhláškám, které se 
týkají výškově stavitelného nábytku , rozvodů teplé vody apd. S odstraňování hygienických 
nedostatků nám však bude muset pomoci zřizovatel školy, protože opravy nejsme 
z finančních důvodů zvládnou sami. 
 
   I nadále věříme v dobrou spolupráci s ÚMČ Brno sever , Magistrátem města Brna i širokou 
rodičovskou veřejností. 
 
    
      
    
      
 
 
 

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           Čj, sp. pedagogika      Vš 
školní metodik prevence            1         Ov, Tv, Rv      Vš 
 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog          0   
školní speciální pedagog          0   
 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce               1                                 
školní metodik prevence                               1 

školní psycholog    
školní speciální pedagog    
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce:   Setkání výchovných poradců, Speciální pedagogika – dálkové studium 
školní metodik prevence: Semináře metodiků prevence , Prevence šikanování na školách, Školení 

v preventivním programu Unplugged 
školní psycholog: zajišťuje PPP Kohoutova 
školní speciální pedagog:    zajišťuje PPP Kohoutova 
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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): 

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

8.3 Individuální integrace 
 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
SPU II. 2 
SPU IV. 1 
SPU V. 1 
SPU VI. 1 
SPU VII. 1 
SPU IX. 3 
Lehké mentální VIII. 1 
Mimořádně nadaní II. 2 
Celkem  12 

 

8.4 Skupinová integrace 
 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
celkem   
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2008/2009 
 

Škola:   ZŠ Brno, Blažkova 9, 638 00 Brno  

Školní metodik prevence: Mgr. Marcela Keberlová  
Počet žáků celkem: 413    (I. stupeň  251 žáků, II. stupeň 162 žáků) 

 
Podmínky školy:  škola sídlištního typu, umístěna v lesoparku, kde jsme v minulosti zaznamenali výskyt 
                               skupin, které svým chováním (alkohol,…) negativně ovlivňovaly prostředí školy 
 
Co se podařilo:     Aktivní zapojení učitelů do programu. 
       Škola informuje o preventivním programu rodiče pomocí webových stránek. 
       Dostatečný prostor na poradách věnovaných prevenci. 
       Vysoká úroveň žákovské konference věnované soc.pat. jevům. 
       Nezaznamenali jsme demonstrativní používání návykových látek v okolí naší školy. 
       Snížil se počet žáků experimentujících s marihuanou (anonymní šetření). 
       Pouze jeden případ záškoláctví – žákyně přišla z jiné školy – řešeno s Oddělením sociálně 
                              právní ochrany dětí a mládeže Brno - sever 
       Snížil se počet žáků, kteří závažným způsobem porušují školní a sociální normy. 
       Na školách v přírodě a školních výletech se neřešily žádné kázeňské prohřešky z oblasti 
                              návykových látek. 
       Podařilo se zabezpečit dostatek vhodných aktivit. 
 
Co se nedaří:      Zastavit projevy vandalismu – zničený nábytek… 
      Vyřešit posprejovanou školu. 
                             Opakující se šikana v 7. třídě. 
      Vyskytly se krádeže – nevyřešeno. 
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