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Výroční zpráva 
školní rok 2009/2010 

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         

       Mateřská škola 

       Školní družina 

       Školní jídelna 

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  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 13 5 269 20,69  

2.stupeň 8 4 153 19,12  

Celkem 21 9 422 20,09 700 

   

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   4.,5.,9. 

Základní škola-Rozšířená výuka NJ 16333/96-22-21   9. 

ŠVP pro základní vzdělávání – 

Škola pro život 

826/2007   1.,2.,3.,6.,7.,8. 

 

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       377                    57     7 

L 13  ŠJ – výdejna      562    40 

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        165              5  / 3.532       240 
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HODNOCENÍ ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2009-2010 

I v letošním školním roce náš kolektiv vychovatelek pracoval podle školního vzdělávacího programu. Měsíční 

plány si každá paní vychovatelka připravila s ohledem k věkové skupině dětí, se kterou pracuje, a ročnímu 

období. 

    Cílem  bylo je navázání kamarádských vztahů, tolerance a vzájemná pomoc mezi staršími a mladšími dětmi, 

vytvoření pohody a pocitu bezpečí. 

Děti si zde mohly odpočinout, zbavit se únavy z vyučování a zabývat se svými zájmy nebo si jen tak hrát a 

povídat.  

          Andrea Vardanová, vedoucí vychovatelka 

   

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem       0       0 fyz.   / přepoč.      0 

Z činnosti ŠK: činnost školního klubu je dočasně pozastavena 

 

 2.0 Údaje o pracovnících školy.  Odborná kvalifika ce (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků        30.785/32  100/100 

z toho odborně kvalifikovaných         28.785/30 93.50/93.75 

 

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

     1 

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

     2 

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

     1 – mateřská dovolená 

           1 - ukončení pracovního poměru 

2.0.4.  Počet  učitelů bez odborné kvalifikace, kteří ve školním roce odešli ze školy 

           1 – ukončení pracovního poměru       

2.0.5  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 

           12 – školní kuchyně 

            8 –  provozní zaměstnanci      1 odchod do důchodu 

                                                          2 nastoupili 
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2.1 Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 

Muži Ženy 

do 35 let                    1                   5 

36-50 let                    3                 18 

51 a více                    0                   3 

Pracující důchodci nepobírající důchod                    1                   0 

Pracující důchodci pobírající důchod                    0                   1 

Celkem                    5                  27 

Rodičovská dovolená                    0                   6 

 

2.2 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících  

 pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Cizí jazyky 

- angličtina pro děti efektivně „Strytelling“ 

- angličtina pro neaprobované učitele Aj 

- Konverzace s rodilým mluvčím  

- Angličtina pro učitele – NIDV 

- Cizí jazyk jeko prostředek komunikace 

- Studium anglického jazyka pro základní školy  

    (dálkové studium) 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2 

Umění, estetika 

- Výtvarné semináře 

- Vitráž 

- Práce s ovčím rounem 

 

 1 

 1  

 1 

Speciální pedagogika, SVPU 

- Speciální pedagogika  ( dálkové studium) 

- Autismus 

 

 1 

 1 

Informatika, PC, SIPVZ 

- Školní matrika 

 

 1 

Legislativa, řízení, ekonomie 

- Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 

- Europeníze 

- Novela Zákona o pedagogických pracovnících 

   

 1 

 2 

 1 
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Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 

- Seminář metodiků prevence 

- Seminář výchovných poradců 

- Prevence sociálně patologických jevů 

 

 1 

 1 

 1 

Přírodní vědy 

- Workshop chemie 

 

 1 

Matematika a Fyzika 

- Fyzikální kavárna 

- Činnostní učení ve výuce matematiky ve 3. ročníku 

 

 1 

 1 

Environmentální výchova 

- za příklady dobré praxe 

- Národní park Podyjí 

- Seminář Ekoškola 

- Maďarská Pusta – exkurze 

- Studijní cesta CHOČK 

 

 1 

 1 

 1 

 1 

 2  

Český jazyk a literatura 

- Učení hrou 

 

 1 

Multimediální výchova  1 

Finanční gramotnost  1 

Jiné 

- Škola? V pohodě. 

- Jezdíme autem – pracovní workshop 

 

 1 

 1 

Celkem  34 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    0.375  /  1 

z toho a) romský asistent                     0 

           b) jiný (pedagogický)               1 
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3.0 Výsledky výchovy a vzd ělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

Vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 66 65 0 1 1 

2. 64 63 1 0 0 

3. 62 61 1 0 0 

4. 40 35 5 0 0 

5. 37 26 11 0 0 

Celkem za I. stupeň 269 250 18 1 1 

6. 45 28 17 0 0 

7. 34 17 17 0 0 

8. 37 21 15 1 0 

9. 37 15 22 0 0 

Celkem za II. stupeň 153 81 71 1 0 

Celkem za školu 422 331 89 2 1 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,47 

3 2 0,47 

 

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

průměr na jednoho žáka: 0 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 

Ve školním roce 2009/2010 byli v naší škole integrovaní 2 žáci pro vysoce nadprůměrné rozumové schopnosti. 

Oba chlapci byli žáky 3. 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. 
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3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium SOŠ SOU  

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 12 3 3 20 5 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 37 86.04 

nižší ročník  7. ročník/5.ročník 3/3 6.97/6.97 

Celkem 43 100% 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   10 

Důvody: stěhování, osobní důvody 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:      16 

Důvody: stěhování, osobní důvody 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich sou částí 

 

4.1      Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

4.1.1.   Využívání finančních prostředků SR poskytnutých v roce 2008 podle ustanovení § 160 

            odst. 1 písm.c) a podle ustanovení § 163 školského zákona 

4. 1.2 Dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou 

Skupinu strávníků a s ohledem na typ školy, pro který školské zažízení zajišťovalo služby v roce 2008 

4.1.3.    Dodržování vybraných právních předpisů , které se vztahují k poskytování vzdělávání 

             a školských služeb , zejména školského zákona  a navazujících právních předpisů  

             ve školních letech  2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 

4.1.4 Hodnocení souladu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání  

             ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9 

  

4.2  Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

4. 2.1.  Odvody FKSP budou odesílány na účet FKSP pravidelně za každý měsíc  a poplatky  

            se budou převádět ke konci roku najednou za celý rok. 

4.2.2.  Všichni vyučující byli opět poučeni o způsobu zaznamenávání úrazů do knihy úrazů  

           a ředitelem školy bylo uloženo všem pedagogickým pracovníkům opětovně se seznámit 

           s Vyhláškou o evidenci úrazů dětí a studentů, která je přílohou knihy úrazů. 
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4.2.3.  Byl přepracován školí řád, schválen pedagogickou radou a  školskou radou. Se školním 

            řádem byli seznámeni všichni  zaměstnanci  školy, žáci školy i rodiče. 

           Nová verze školního řádu je zveřejněna na veřejně přístupném místě ve škole,  

            www stránkách a je k nahlédnutí v kanceláři školy. 

4.2.4 Při komisionálních zkouškách se bude vždy postupovat podle ustanovení §53  

            odst. 2 3 školského zákona 

4.2.5 O výsledku komisionální nebo opravné zkoušky budou žák a zákonní zástupci žáka informováni vždy 

  včas a prokazatelným způsobem . 

4.2.6 Doplnění ŠVP o identifikační údaje ( aktualizace názvu školy) a charakteristiku školy (doplnění   

  kapacity, hygienických podmínek a spolupráce se školskou radou) 

 

4.3      Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

     - ne 

 

4.4      Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  

      - ne 

  

5.0 Výkon státní správy 

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

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Přijetí k plnění školní docházky             79            0 

Přijetí žáka z jiné školy             16            0 

Individuální vzdělávací plán             10            0 
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6.0 Další údaje o škole  

 

6.1 Akce jednotlivých tříd a ročníků 

 

1. ročník 

- Divadlo Radost – Broučci 

- Divadlo Radost – Zvířátka a loupežníci 

- Den stromů 

- Čertovský den 

- Vánoční besídka 

- EVVO – elektrospotřebiče 

- Noc ve škole 

- Mikulášova nadílka 

 

2. ročník 

- návštěvy knihovny J. Mahena 

- Divadlo Radost – Slůně 

- Divadlo Radost – Tři čuníci 

- minigolf Lesná 

- Basebal – hřiště Komárov 

- Besední dům – filharmonie Brno – pohádkové putování časem 

- Moravské muzeum 

- Kino Špalíček 

- přírodovědné vycházky 

- Anthropos 

- výstava Zpátky do pohádky 

- Mikulášova nadílka 

- plavání 

 

3.ročník 

- Hry a a klamy – interaktivní výstava 

- Divadlo Radost – Gulliverovy cesty 

- návštěva lanového centra 

- Divadlo  Radost – Husovické betlém 

- Divadlo Radost – Čarodějná škola 

- Ekohraní 

- Bijásek – Miloš Macourek 

- centrum Amavet – dopravní výchova 

- Mikulášova nadílka 

- vánoční besídka 
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- Divadlo Polárka – Mauglí 

- Divadlo Polárka – Urašima a mořská princezna 

- Amavet – prevence úrazů a 1. pomoc 

- Moravské muzeum – vycpaná zvířátka 

- Junglepark Pisárky 

- Panská Lícha – koně, stáje 

- Technické muzeum 

- plavání 

 

4.ročník 

- Divadlo Radost – Rychlé šípy 

- Divadlo Radost – Čarodějná škola 

- exkurze na letiště Brno – Slatina 

- Anthropos 

- bruslení 

- Moravské zemské muzeum – Pravěk, Velká Morava 

- filmové představení – Planeta 51 

- Jungle Park Riviéra 

- Minigolf Lesná 

- přírodovědné vycházky 

 

5.ročník 

- Anthropos – Pravěk 

- Divadlo Radost – Gulliverovy cesty 

- Hvězdárna Brno – Nebeské divadlo 

- Divadlo Radost – Rychlé šípy 

- Moravské muzeum – Co lidé dělali dříve večer 

- Minigolf 

- návštěva Hasičské stanice 

- Brněnské hrobky – Kapucíni 

- výstava Zpátky do pohádky 

 

6.ročník 

- Hra a klamy interaktivní výstava 

- Anthropos 

- Dětské muzeum – Za vlahých zimních večerů 

- Integrovaný záchranný systém 

- Dětské muzeum – Věci kolem nás – ekologie 

- výukový program Egypt 

- Památník písemnictví na Moravě – vánoční výstava 
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- Divadlo Polárka – Čarodějův učeň 

- CVČ Lužsky – Bijásek – Zdeněk Svěrák 

- přednáška – antikoncepce - dívky 

 

7. ročník 

- Členovci – výukový program 

- Velká včelařská výstava – BVV Brno 

- výstava Včela brněnská 

- Základy 1. pomoci – SZŠ Jaselská 

- Plazi – výukový program 

- Hvězdárna M. Kopiníka 

- Besední dům – Filharmonie Brno – Vídeňské stíny 

 

8. ročník 

- Moravské zemské muzeum – Takové je Baroko 

- Divadlo Polárka – Čarodějův učeň 

- Naši savci - výukový program 

- První pomoc – Stanice I. pomoci  

- Besední dům – Filharmonie Brno – Vídeňské stíny 

- CVČ Lužsky – Bijásek – Karel Čapek 

 

9.ročník 

- Divadlo Polárka – Čarodějův učeň 

- Moravská galerie – výstava Alfons Mucha 

- Technické muzeum – Ulička řemesel, Historie vozidel 

- Veletrh středních škol 

- Konference mladých – prezentace  

- CVČ Lužsky – Bijáček – Bohumil Hrabal 

- přednáška  „ Láska ano, děti ještě ne“ 

- The Action – BESIP 

- vánoční vycházka Brnem 

 

6.2 Soutěže a  olympiády - úspěchy žáků 

Liga brněnských škol v orientačním běhu 

 – 3. místo v celkovém pořadí 

 -  Výsledky v jednotlivých kategoriích  

     - H 1 – 1. místo Vojtěch Gryc, 2. místo Richard Orsech 

     - D 1 - 1. místo Andrea Syrovátková, 3. místo Veronika Štěrbová 

     - H 4 – 2. místo Lukáš Kejík, 3. místo Vojtěch Lukášek 

     - D 4 – 1. místo Andrea Doušková 
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Běh brněnské mládeže – Lesná 

Turnaj ve florbale – II. stupeň – 2.. místo 

Memoriál J Krejčíka ve florbalu – 2. místo 

Turnaj v házené O novinářský kalamář – 4. místo 

Turnaj ve futsale – 3. místo 

Šplh – oblastní kolo – 2. místo Erik Šikula, městské kolo – 3. místo Erik Šikula 

Věda na radnici – 2 družstva 

Turnaj ve vybíjené – obvodní kolo – 2. místo 

Atletický čtyřboj mladšího a staršího žactva 

Lehkoatletická trojboj 

Coca Cola cup 

Městský přebor škol v šachu – CVČ Lužsky 

Turnaj brněnských základních škol v šachu – 5. místo Kyril Slyepov 

Dětská scéna 2010 – přehlídka dětských recitátorů - školní a oblastní kolo – v oblastním kole Jakub Jelínek – 

cena poroty a cena diváka , Karolína Šiklová – cena poroty 

Olympiáda a německém jazyce – městské a krajské kolo¨ 

        - 3. místo v městském kole – Soňa Falatková 

 - 4 místo v městském kole a 3.místo v krajském kole  -  Elizabeth Štimecová 

Englisch Jungle – i. stupeň – 3. místo Michaela Bubeníčková 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Dějepisná olympiáda – školní a okresní kolo 

Zeměpisná olympiáda – školní a okresní kolo 

EUROREBUS – školní a veřejné Krajské kolo Soutěže školních tříd – 4 družstva  

Pythagoriáda – školní a městské kolo – 4. místo v městském kole Jana Štěrbová 

Matematický Klokan 

Žabákova matematická olympiáda  

Olympiáda v českém jazyce – školní a městské kolo 

Biologická olympiáda – školní a městské kolo 

Den ptactva pro školy – ZOO Brno – 6. místo 

Dyslektická olympiáda – družstva – 3.ročník – 3. místo, 2.ročník – 3. místo 

Olympiáda školních družin 

Superstar – městské kolo – 1.místo – I. stupeň – Dan Sedláček 

Včela medonosná  -  2.místo – Anna Levínská , 3. místo Jana Krestová a Gabriela Galíková 

Empík cyklista  - 2 žáci – bezchybné spnění, 10 žáků průkaz cyklisty 

Literární soutěž Ferda Mravenec – knihovna J.Mahena – I. stupeň 

Železný Empík  - soutěž družstev - 2. místo v kategorii starších žáků 
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6.3. Projektové dny a projekty 

       Den jazyků 

       Vánoce 

       Velikonoce 

       Vánoční kapřík - turnaj v házené 

       Sběr použitých baterií, třídění a likvidace PET lahví, sběr a odvoz drobných  

       elektrospotřebičů 

       Sběr papíru 

       Sběr separovaného textilu 

       Planeta 3000 – Indie 

       Den Země – letové ukázky s dravci – Seifert 

       Noc ve škole – 1. B , 1. C 

       Folklor bez hranic  -   vystoupení české a polské folklorní skupiny – Jsme Evropané 

       Vystoupení cimbálové muziky Reva 

       Evropské pohádky – 2. ročník 

       Kolem světa – projektové dopoledne – 3.ročník 

       Do Brna – projektové  dopoledne – 3.ročník 

       Konference mladých 

 

6.4. Srovnávací testy 

       Kalibro  - 5.AB – český jazyk, matematika 

                      - 7.AB – humanitní a přírodovědný základ 

       SCIO – 8.AB – profesní orientace - zájemci 

       Testování  EUDAP 

 

6.5. LVVZ, zahrani ční zájezdy, výlety, školy v přírodě 

LVVZ – Dolní Morava – 18.1. – 22.1.2010 – 7. – 9. ročník 

Vánoční Bratislava – 9. 12. 2009 -8. AB, 9. AB 

Anglie – poznávací zájezd – 23. 5. – 28. 5. 2010 – 6. – 9. ročník 

Praha – 24. 5. 2010 – 5. A, 8. A 

Vídeň – 9. 6. 2010 – 6. AB, 7. AB 

Tišnov – rozhledna  Klecanina – 25. 6. 2010 – 6. AB 

ŠVP Chorvatsko -11. 6. – 20. 6. 2010 – 6. – 9. ročník 

ŠVP Tři Studně – 30. 4. – 7. 5. 2010  - 1. B, 1. C   

ŠVP Janoušov – 28. 5. – 4. 6. 2010 – 3. B, 3. C 

ŠVP Ramzovské sedlo – 5. 6. – 11. 6. 2010 – 3. A 

ŠVP Nesměř – 17. 5.- 24. 5. 2010 – Nesměř – 1. A, 4. B, 5. B 

ŠVP Tři Studně – 24. 4. – 30. 4. 2010 – 2. B, 5. A 

ŠVP Tři Studně -29. 5. – 4. 6. 2010 – 2. A, 4. A 

Vítovce – školní výlet – 28. 6. 2010 – 1.C 
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Litovelské Pomoraví – školní výlet – 1. 6. – 3. 6. 2010 – 9. AB 

ZOO Lešná – školní výlet - 17. 6. 2010 – 1. A, 5. B 

Moravský Kras – školní výlet - 21. 6.2 010 – 4. B 

Brněnská přehrada – školní výlet – 25. 6. 2010 – 2. A, 4. A 

ZOO Olomouc – školní výlet – 21. 6. 2010 – 3. C 

Boskovice – školní výlet – 25. 6.201 0– 3. B 

 

7.0 Hodnocení environmentální výchovy  

Enivironmentální výchova (dále jen EV) –zpracovala Mgr.Blanka Zuthová 

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a 

životního prostředí, tj. k pochopení nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji 

společnosti a k poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého jedince. Umožňuje 

sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém 

poznávání aktuálních hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, politických a 

občanských. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí a ovlivňuje v zájmu 

udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl a hodnotovou orientaci žáků. 

 

ZŠ Blažkova 

Základní škola Blažkova se nachází v městské části Brno – sever a sousedí s lesoparkem Čertova 

rokle. Díky tomuto umístění mohou žáci pozorovat jak rostlinstvo a živočišstvo městského parku 

v přirozeném prostředí, tak i změny přírody v ročních období. Zároveň poznávají nutnou péči  

o park a ochranu životního prostředí. 

 

Dlouhodobé cíle EV na ZŠ Blažkova 

Environmentální výchova je v rámci školního vzdělávacího programu začleněná do jednotlivých 

předmětů na 1. i 2. stupni. Nemáme pro ni vyčleněnou speciální hodinu, ale všechna témata jsou 

zastoupena v rámci výuky ostatních předmětů, čímž využíváme mezipředmětové vztahy. 

Cíle EV: 

- praktickými formami výuky vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, 

- propojovat informace s osobní zkušeností 

- zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s životním prostředím a trvale udržitelným rozvojem 

města – úklid, sběr separovaného textilu, papíru, apod. 

- vést žáky k praktickým činnostem souvisejících s údržbou okolí školy 

- navazovat spolupráci s ekologickými institucemi 

- v oblasti postojů vést žáky k odmítání lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí 

- různými formami výuky a projektů si připomínat významné světové dny týkající se životního prostředí 

 

Činnosti a aktivity EV na ZŠ Blažkova 

V základním vzdělávání se snažíme věnovat podmínkám života, ekosystémům, vztahu člověka k 

životnímu prostředí a souvislostem lidských aktivit s problémy životního prostředí. Vycházíme 
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především z nejbližšího prostředí žáků - jako je rodina, škola a okolí. Současný stav životního 

prostředí a ekologické problémy žáci zpracovávají formou referátů či samostatných prací. 

 

Okolí školy, lesopark Čertova rokle 

V okolí školy probíhá výuka formou úkolů a projektů, kde se snažíme nastínit ekologické problémy 

a žáky motivovat k jejich řešení. 

Sami žáci se podílejí na udržení zdravého a čistého prostředí ve škole i v okolí školy (sběr odpadků, 

jarní i podzimní úklid, apod.) 

Nástěnka EV 

Celoročně zveřejňujeme na přístupné nástěnce aktuality týkající se EV, vzdělávání a osvěty. 

Nástěnka je dále využívána jako prezentace žákovských referátů týkajících se ekologických témat. 

Třídění odpadu, sběr textilu a papíru 

Snažíme se žáky aktivně zapojit do třídění odpadu - papír, textil, PET lahve, vysloužilé 

elektrozařízení a baterie. Motivujeme žáky k třídění odpadu i v domácím prostředí. 

Pravidelně pořádáme sběr textilu a soutěže ve sběru papíru. Od září 2010 mají rodiče možnost v 

naší škole odevzdat i vysloužilé úsporné zářivky. 

Zookoutek 

V zookoutku chováme několik druhů drobného zvířectva - pakobylky, achatiny, akvarijní rybky, 

zlatohlávky, křečky apod. Zookoutek je volně přístupný pro zájemce z řad žáků, kteří se dle zájmu 

starají o jednotlivá zvířátka. 

Snažíme se upevňovat vztahy člověk a zvíře, apelujeme na zodpovědnost při péči o domácí 

mazlíčky. 

Dále se v zookoutku nachází sběrná nádoba na staré elekrozařízení a nádoba na baterie. 

Školy v přírodě, výlety 

Na prvním stupni každoročně pořádáme školy v přírodě – týdenní výuka mimo město Brno, která je 

zaměřena na venkovní aktivity, praktické poznání jak rostlinstva, tak i živočišstva. 

Na druhém stupni pořádáme vícedenní výlety po celé ČR. 

 

 Spolupráce s ostatními zařízeními a programy 

Plně využíváme nabídek výukových programů různých ekologických center nebo ekologicky 

zaměřené programy jiných institucí, jako např. ZOO Brno, SVČ Lužánky, Eko centrum Brno, 

přírodovědná stanice Kamenáčky, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, 

Anthropos. 

Naše škola se zapojila do dlouhodobého školního recyklačního programu Recyklohraní. Tento 

program si klade za cíl realizovat zpětný odběr baterií, akumulátorů a elektrozařízení spojený s 

osvětovou činností. 

Nově jsme se zapojili také do sběru starých úsporných zářivek. 
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 Soutěže a olympiády 

Sedmé třídy se v letošním roce zúčastnily na „Velké včelařské výstavě“ vědomostní soutěže týkající 

se života včel. Naši žáci se umístili na 2. a 3. místě. 

Na akci „Den ptactva pro školy“ pořádanou Zoo Brno, obsadili žáci devátých tříd 6. místo. 

Pravidelně se účastníme Biologické olympiády. V městském kole, které bylo zaměřeno na etologii 

ptáků, nás reprezentovaly dvě žákyně, které se umístily na 24. a 34. místě. 

 

Rezervy v EV na ZŠ Blažkova 

Do budoucna bychom chtěli udržet stávající model aktivit a činností v oblasti EV. Dále bychom 

chtěli formy práce rozšířit o práci s interaktivní tabulí. Naším cílem je i rozšíření a zvelebení 

zookoutku jako odpočinkového i vzdělávacího místa s odbornou knihovničkou pro žáky i učitele. 

 

8.0  Hodnocení plánu výchovného poradce – zpracovala Karin Kolá čková 

Výchovná poradkyně vycházela z Plánu výchovné poradkyně, který je vypracováván vždy pro příslušný školní 

rok. Základní náplň práce výchovné poradkyně tvořily  následující oblasti: 

1) Řešení výchovných problémů našich žáků – výchovná poradkyně se podílela na řešení výchovných 

problémů žáků. Obvykle byla o spolupráci požádána třídním učitelem. Řešení problémů bylo 

individuální, byly svolávány výchovné komise, na které byli pozváni zákonní zástupci žáka, ředitel 

školy nebo jeho zástupce, třídní učitel, v případě potřeby metodik prevence či sám žák. Cílem těchto 

výchovných komisí bylo úspěšné vyřešení problému, dohoda mezi školou a rodinou na dalším postupu. 

O průběhu výchovné komise a o dohodě, která byla učiněna ,vedla výchovná poradkyně zápis do sešitu 

výchovných komisí. Mezi nejčastější problémy, které byly řešeny, patřily potíže žáků při zvládání učiva 

a nezájem rodičů tyto problémy řešit, dále pak zbytečná absence některých žáků, prošetřování 

sociálního zázemí konkrétních dětí – vždy ve spolupráci s Orgánem péče o dítě a mládež, nezvládnutí 

emocí u jednoho žáka – řešeno ve spolupráci s PPP Brno, nejzávažnějším problémem bylo řešení 

kyberšikany na naší škole – šetření probíhalo ve spolupráci s metodičkou prevence, Orgánem péče 

o děti a mládež Brno-sever a Policíí ČR.  

2) Spolupráce s kurátory Orgánu péče o děti a mládež Brno-sever a spolupráce s Policií ČR 

  Pokud se objevily závažné výchovné přestupky, obracela se výchovná poradkyně na kurátory či sociální 

  pracovnice, v některých závažnějších případech na Policii ČR Brno, se kterou má naše škola výbornou 

  spolupráci i v rámci preventivních přednášek pro naše žáky. 

3) Spolupráce s pedagogickými poradnami – naše škola spolupracuje zejména s PPP Brno a PPP Hlinky. 

Výchovná poradkyně ve spolupráci s třídními učiteli, kteří upozornili na možné poruchy učení u svých 

žáků, informovala rodiče o možnostech vyšetření v PPP, spolupracovala s třídními učiteli na vyplňování 

dotazníků pro PPP. Ve spolupráci s třídními učiteli připravovala individuálně vzdělávací plány pro 

integrované žáky, které konzultovala s příslušnými PPP. Pro žáka s lehkým mentálním postižením byl 

vypracován zvláštní rozvrh, zajištěn asistent pedagoga a vypracováván osobní plán rozvoje – vždy 

konzultován s SPC Sekaninova. Pro integrované žáky byla zajištěna požadovaná speciálně pedagogická 

péče. Ta probíhala většinou skupinovou formou, integrovaní žáci na prvním i druhém stupni získali 

hodinovou dotaci navíc pod vedením speciálního pedagoga nebo dyslektického asistenta, která byla 
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na prvním stupni zaměřena na nápravu konkrétního diagnostikovaného jevu, na druhém stupni zejména 

na procvičení a zvládnutí učiva. Veškeré postupy byly konzultovány se zástupci PPP, kteří naši školu 

navštěvují 2xročně. 

4) Péče o žáky s diagnostikovanými poruchami učení – výchovná poradkyně vedla dokumentaci o žácích 

s poruchami učení, konzultovala doporučené postupy s třídními učiteli. 

5) Kariérové poradenství pro žáky 9. tříd – výchovná poradkyně informovala žáky i jejich rodiče o průběhu 

přijímacího řízení na SŠ, o případných změnách a novinkách. Žáci devátých ročníků potřebují získat 

během prvního čtvrtletí co nejvíce informací o středních školách, proto jim bylo předáno co nejvíce 

informací formou letáků, informací na nástěnce výchovného poradenství ,předání Atlasů středních škol, 

informačních brožur se seznamem středních škol. Žáci devátých ročníků se zúčastnili Veletrhu 

středních škol na BVV, kde mohli získat potřebné informace od zástupců SŠ nebo samotných studentů. 

Výchovná poradkyně zajišťovala i  předání informací o dnech otevřených dveří na příslušných 

středních školách. 

      V lednu proběhla schůzka s rodiči žáků devátých ročníků, kam byli pozváni i zástupci některých SŠ.  

  Zde byli rodiče seznámeni se způsobem přijímání na střední školy. Naše škola připravila pro každého 

  žáka tři přihlášky s předtištěnými osobními údaji  a ty si rodiče vyzvedli spolu se zápisovým lístkem.  

  Distribuce přihlášek na příslušné střední školy byla již druhým rokem v kompetenci rodičů. 

  K pololetnímu vysvědčení bylo žákům předáno výstupní hodnocení, které je na některých školách  

  nedílnou součástí přihlášky. Výchovná poradkyně se podílela na jeho vypracování. 

  V průběhu dubna řešila výchovná poradkyně podávání přihlášek    do II.kola přijímacího řízení .   

  Koncem května byli již všichni vycházející žáci naší školy přijati na SŠ. 

     Jako v předchozích letech byl  i v letošním školním roce otevřen kroužek Příprava na přijímací zkoušky 

  z českého jazyka a matematiky, kde bylo procvičováno učivo a žáci si mohli vyzkoušet modelové testy 

  přijímacích zkoušek. V dubnu proběhly na naší škole „Srovnávací testy pro žáky IX.ročníků“ – zde si 

  mohli žáci prověřit své znalosti všeobecné, znalosti z českého jazyka, matematiky a angličtiny.  

6) Spolupráce s metodikem prevence sociálně-patologických jevů – výchovná poradkyně pravidelně 

konzultovala vzniklé situace s metodikem prevence 

7) Spolupráce s rodiči 

  Spolupráce s rodiči se týkala zejména těchto oblastí 

a) Návrhy na vyšetření dítěte v PPP – rodiče byli informováni o vhodnosti vyšetření dítěte, byly jim 

předány kontakty nebo dotazníky 

b) Řešení problémů školní docházky – někteří žáci zůstávali velice často doma, i když to nebylo 

zrovna nutné, výchovná poradkyně spolu s třídními učiteli učinila dohodu s rodiči, nebo bylo 

vyžadováno lékařské potvrzení o nemoci žáka 

c) Školní neprospěch žáků – ten byl u většiny dětí vyvolán nedostatečnou motivací k učení nezájmem 

a často i malou kontrolou ze strany rodičů. Na výchovné komisi byl s rodiči projednán vhodný 

postup při domácí přípravě na vyučování a doporučena větší kontrola dětí ze strany rodičů. 
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9.0 Spolupráce školy s ostatními subjekty 

Policie České republiky – preventivní programy 

        Preventivný programy pro jednotlivé ročníky  

1. ročník -  Čarodějnice ( cizí lidé), Beruška  ( zneužívání dětí) 

2. ročník – Dopravní výchova – chodci, Hračky ( šikana), Za školou, před školou. ve škole - 

záškoláctví 

3. ročník – Dopravní výchova, Co mám dělat, když, Telefon – tísňové linky 

4. ročník – Dopravní výchova, Instituce PČR, Někdo je za dveřmi ( bezpečné chování) 

5. ročník – Trestná činnost páchaná dětmi, Role svědka 

6. ročník – Dopravní výchova, Šikana, Použití donucovacích prostředků - sebeobrana 

7. ročník -  Zbraně ( rychlost a trajektorie, balistika, pyrotechnika, nález bomby..) 

8. ročník – Jazyková vybavenost( postupy při krádeži, nehodě, telefonický kontakt u nás a v cizině), 

Psychotesty 

9. ročník – Už je mi patnáct  ( prezentace OP, trestní odpovědnost, trestní právo) 

Městská policie – prevence kriminality mládeže 

- Empík  cyklista 

- Železný Empík 

3.AC – Sama doma – bezpečné chování doma – návyky bezpečného chování 

4. AB – Výlet – bezpečné chování na silnici 

6. AB – Lidská práva – „Dětská práva a povinnosti“ 

8. AB – Vadí , nevadí – mezilidské vztahy 

9. AB – Kufr – právní vědomí 

 

Centrum volného času Lužánky 

Moravská galerie – doplnění výuky dějepisu 

PF MU – pedagogická praxe studentů na naší škole 

ELDO – pedagogická praxe studentů 

Divadlo Radost – pravidelná představení 

Pedagogicko psychologická poradna 

- vyšetření žáků 

- tvorba plánů pro žáky s IVP 

- spolupráce s výchovnou poradkyní a jednotlivými vyučujícími v oblasti specifických poruch učení 

- mapování vztahů třídních kolektivů 

Knihovna Jiřího Mahena – pobočka Lesná 

- besedy pro žáky 

- soutěže 

- výzdoba prostorů knihovny pracemi našich žáků 

MuDr. Friedová  - zubní lékařka – preventivní zubní prohlídky 2 x ročně 

Předškolní a školní zařízení MČ Brno sever – MŠ Nejedlého, MŠ Brechtova, ZŠ Zeiberlichova 

- společná dopoledne 
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- vánoční zpívání 

- Den dětí 

- Návštěva předškolních dětí MŠ ve škole před zápisem  

- Den pro Soběšice – 2 x ročně – seznámení žáků 5.ročníku s prostorami školy, práce v keramické dílně, 

mikroskopování.. 

 

Spolupráce školy s rodiči 

- setkávání rodičů žáků s vedením školy – před třídními schůzkami – společné 

      řešení problémů 

- třídní schůzky 

- hovorové hodiny 

- komunikace prostřednictvím e-mailů a SMS zprív 

- pravidelná aktualizace www stránek 

- informativní schůzka s rodiči žáků 9. tříd – seznámení s přijímacím žízením na SŠ 

- Pohádková škola 

- Informativní schůzka pro rodiče předškoláků 

- Školní akademie 

Spolupráce  s ÚMČ Brno – sever 

- stavební úpravy ve škole 

- účast na slavnostním zahájení školního roku 

- Školská rada 

- Přijetí nejlepších žáků – paní místostarostka – Kinokavárna 

- Přijetí žáků 9. ročníků -  pan starosta - Městské divadlo 

 

10.0 Kroužky při ZŠ  

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky Aj 3 39 

Informatika, PC 1 18 

Náboženství – nep. předmět 1 26 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy - - 

Sport, TV, turistika 5 103 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 4 59 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 18 

Jiné 2 31 
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10.1.  Hodnocení kroužků 

NÁZEV KROUŽKU: keramický 

Vedoucí kroužku: Jana Strnadová 

Třídy (počet dětí): 30 žáků 2. – 4. tříd 

Hodnocení činnosti: Během roku se žáci zdokonalovali v manuální zručnosti, v technice zpracování keramické 

hlíny. Vytvářeli si vlastní umělecká dílka, ale snažili se respektovat zadání, téma… Učili se prostorovému 

vnímání. Modelovali kachle, nádoby, tvořili šperky... 

Učili se také používat glazury, engoby, kovy. Vše s mírou a vkusem. Některé práce dotvářeli drátem, korálky, 

sklem.  

Závěrem roku si děti vyzkoušeli práci s mozaikou na školním dvoře. Jednak pro vlastní potěšení a také trvale 

zkrášlili společné prostory dvora. 

NÁZEV KROUŽKU: P říprava na přijímací zkoušky - M 

Vedoucí kroužku: Zdeněk Liška 

Třídy (počet dětí): 9. AB (15 žáků) 

Hodnocení činnosti: Žáci 9. ročníku si během školního 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, funkce, goniometrie, konstrukce rovinných obrazců, obvody a obsahy, povrchy a 

objemy těles atd. 

Většinou počítali příklady z učebnice Cvičení z matematiky (Běloun), v některých hodinách byly zařazeny  

příklady z přijímacích zkoušek zadaných na některých školách v minulých letech. 

NÁZEV KROUŽKU: Výtvarný kroužek 

Vedoucí kroužku: Petra Brablecová 

Třídy (počet dětí): 3.A,B,C (11 žáků) 

Hodnocení činnosti: Během roku si žáci vyzkoušeli různé výtvarné techniky (kresba uhlem, tuší, malba, tisk na 

textil, decoupage – ubrousková technika, drátkování, kašírování,…). Osvojili si také práci s různými materiály. 

Vznikala krásná dílka, obrázky, barevná trička, tašky na pláž, zdobené šanony, barevné korálky, zvířátka 

z petlahví, barevné svícny a šperky na krk z nejrůznějších materiálů (papír, drátek, korálky, fimo hmota..).  

NÁZEV KROUŽKU: Sportík 

Vedoucí kroužku: Irena Lancmanová 

Třídy (počet dětí): 1.C (17 dětí) 

Hodnocení činnosti: Během roku se děti učily pohybovat se s míčem, přihrávat si míč (rukou, nohou), vybíjet, 

kopat na bránu, házet na bránu a na koš. 

Osvojili si základní zjednodušená pravidla různých míčových her – vybíjené, miniházené, košíkové, 

minikopané a přehazované.  

Na závěr jsme navštívili lanové centrum „Junglepark“, kde děti absolvovaly překážkovou trasu na lanech se 

samojištěním a přejezd přes řeku v zavěšení na laně. 
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NÁZEV KROUŽKU: Výtvarný 

Vedoucí kroužku: Dana Slováková 

Třídy (počet dětí): 1.C, 4.A,B - (11 žáků) 

Hodnocení činnosti: Během měsíce října žáci pracovali s různými materiály (přírodniny, papír, plast,dřevo, 

korálky, kov). Vyrobili si podzimní aranžmá, školní rozvrh a vyzkoušeli si pletení z papíru. 

Při činnostech uplatňovali svoje nápady a fantazii. 

Činnost kroužku byla z důvodu nemoci ukončena k 2.11.2009. 

NÁZEV KROUŽKU: Házená 

Vedoucí kroužku: Mgr. Milena Langová 

Třídy (počet dětí): 3.A,B,C 4.A, 5.A,B     19 dětí 

Hodnocení činnosti: Během školního roku žáci zvládli základní pravidla házené, naučili se techniku míče, 

přihrávky ve dvojicích a ve trojicích, střelbu na bránu, trojtakt, driblink a základní herní činnosti 

jednotlivce.Vyzkoušeli si i doplňkové sporty např. florbal, lacros, gymnastiku… 

Děti chodily do kroužku se zájmem a nadšením a rády se učily novým sportovním činnostem. 

NÁZEV KROUŽKU:Sportík 

Vedoucí kroužku:Mgr. Jana Žofková 

Třídy (počet dětí):2.A,B,C    22 dětí 

Hodnocení činnosti: Do kroužku Sportík bylo v letošním školním roce přihlášeno 22 dětí. Probíhal formou her, 

děti se naučily spoustu pravidel sálových sportovních her, např. vybíjená, basketbal. Fotbal, floral, ringo. 

Pravidla a náročnost byla upravena pro věk dětí. Seznámily se i různými hrami na vytrvalost, obratnost. 

Nejoblíbenějšími hrami byly vybíjená v poli a fotbal. 

Děti chodily do kroužku s velkým zájmem a nadšením pro hru. Zvládly na svůj věk dobře všechny hry, naučily 

se ovládat prvky dribling, zdokonalily e v chytání a házení míčem, zlepšily postřeh a hbitost. Naučily se 

správnému chování mezi spoluhráči.  

NÁZEV KROUŽKU: 

Vedoucí kroužku: Marie Marcinková 

Třídy (počet dětí): 3. A,B,C   4.B  23 žáků 

Hodnocení činnosti: V náplni kroužku byly různé hry zaměřené na rychlost, obratnost, pozornost, dále různé 

sportovní míčové hry, jako vybíjená, přehazovaná, florbal. Soutěže družstev, v příhodném počasí lehká atletika 

na hřišti, skok z místa, běh na 60 metrů, hod do dálky, hod na cíl, míčové hry na hřišti. Děti chodily  do sportíku 

se zájmem, nejvíce si oblíbily míčové hry. 
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NÁZEV KROUŽKU: Keramika 

Vedoucí kroužku: Yveta Klusková 

Třídy (počet dětí): 2.A,2.C   13 dětí 

Hodnocení činnosti: V kroužku pracovali žáci druhých tříd.Postupně poznávali práci modelování 

zkombinované modelací prostorovou a modelací z plátu.Většinou pracovali se světlou hlínou točířskou,v menší 

míře s hlínou červenou nebo šamotovou. Každý finální výrobek měli možnost sami zhodnotit,výrobky si po 

krátké výstavce ve škole odnášeli domů.V hojné míře pracovali s glazurami a osvojili si způsob jejich 

nanášení,což bylo též cílem tohoto ročníku. 

NÁZEV KROUŽKU: Po čítačové hry 

Vedoucí kroužku: Lucie Víchová 

Třídy (počet dětí): 3. ABC (12 dětí), 5. AB (6 dětí) 

Hodnocení činnosti: Kroužek smíšených ročníků se ukázal jako méně vhodný, mezi žáky byly obrovské 

rozdíly ve schopnostech při práci s počítačem i v jednotlivých ročnících. Témata tedy byla volena tak, aby 

pracovala vždy jedna skupina samostatně, popř. si žáci vzájemně pomohli.  

Práce na počítači je sama o sobě motivací. Žáci  chodili na kroužek rádi. Největší zájem měli o online hry, 

kterým se mohli věnovat ve volných chvilkách. Z probíraných témat byly oblíbené: prezentace v powerpointu, 

malování, Gogole maps, logická hra vláček, aj. 

NÁZEV KROUŽKU: Angli čtina pro druháky 

Vedoucí kroužku: Lucie Víchová 

Třídy (počet dětí): 2. ABC (26 žáků) 

Hodnocení činnosti: Do kroužku se na začátku roku přihlásilo 26 žáků. Z organizačního hlediska nebylo 

možné vytvořit dva paralelní kroužky, tudíž byli žáci rozděleni do dvou skupin, které se ob týden střídaly.  

Učivo bylo voleno  podle látky, kterou žáci zrovna probírali v hodině a probíráno zábavnou formou. Střídaly se 

činnosti, zapojovaly se  hry i aktuální témata  - Velikonoce, Vánoce, aj. Největší úspěch měly u dětí anglicky 

zaměřené hry (závěrečná olympiáda, velikonoční hra, soutěž se slovíčky, apod.).  

NÁZEV KROUŽKU:Specifické poruchy u čení 

Vedoucí kroužku:Gabriela Přidalová 

Třídy (počet dětí):žáci 1.,2.,3.,4. a 5.ročníku (18 dětí) 

Hodnocení činnosti: Kroužek SPU probíhal jedenkrát týdně a byl určen pro děti se specifickými poruchami 

učení.  

Náplň kroužku probíhala  převážně v počítačové učebně, kde děti pracovaly na programech určené pro každého 

z nich. Také jsme často využíváli interaktivní tabuli, která je ve veliké oblibě dětí.Programy, které žáci 

využívali, byly určeny na rozvoj jejich rozumových schopností formou hry, jak z českého jazyka tak 

z matematiky, ale také na rozvoj orentace v prostoru , na lateralitu a na celkový rozvoj každého žáka. 
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NÁZEV KROUŽKU:Anglická konverzace 

Vedoucí kroužku:Monika Blatná 

Třídy (počet dětí): 3.A,B,C + 4. B (14 dětí) 

Hodnocení činnosti:. Kroužek navštěvovali žáci ze všech třetích tříd a dva žáci ze čtvrté třídy. 

V kroužku jsme rozšiřovali slovní zásobu z běžných hodin angličtiny. Věnovali jsme se také svátkům a tradicím 

v anglicky mluvících zemích např. Den díkůvzdání, sv. Valentýn, sv. Patrik, Den matek, Den otců atd.  

Kromě konverzace jsme také hráli hry na zapamatování si slovní zásoby s nových frází. V měsíci dubnu jsme 

nacvičili pohádku O veliké řepě a hráli jsme loutkové divadlo Velká a malá ryba. 

Pro děti je určitě odpolední kroužek angličtiny přínosem. Naučí se nová slovíčka a někteří se také zbaví ostychu 

hovořit cizím jazykem. Velký úspěch mělo u dětí nacvičování pohádek. 

NÁZEV KROUŽKU:P říprava na přijímací zkoušky-ČJ 

Vedoucí kroužku: Karin Kolá čková 

Třídy (počet dětí):  IX.A,B    15 žáků 

Hodnocení činnosti: Kroužek byl zaměřený na přípravu žáků na přijímací zkoušky. Žáci si zopakovali učivo 

týkající se pravopisných pravidel a jejich aplikaci, velice podrobně jsme se zabývali učivem z tvarosloví a 

skladby, probírali jsme i literární teorii a historii.K procvičování jsme používali texty, které byly již dříve 

zadávány při přijímacích zkouškách na různé typy středních škol. 

Žáci pracovali ochotně, měli zájem o co největší procvičení testových úloh, některé testy si dokonce přinášeli 

sami. Přijímací zkoušky zvládli všichni velmi dobře. 

 

NÁZEV KROUŽKU:  Sportík 

Vedoucí kroužku: Alexandra Kopalová 

Třídy (počet dětí): 1.A  7     1.B        8 

Hodnocení činnosti: Kroužek byl zaměřen na průpravnou sportovní činnost. Žáci získali dovednosti z oblasti 

míčových her, prošli průpravou házené za přítomnosti trenéra.  Zlepšili si své sportovní výkony, procvičili 

vybíjenou, přehazovanou. Na závěr celého kroužku navštívily děti lanové centrum, kde zúročily dosavadní 

zkušenosti a dovednosti.  

 

11.0 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. 2. 3.a 4. ročníku 1. stupně a 6. ,7. a  8.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.  

Žáci 6. ročníků  s velkým zájmem začali podle ŠVP s výukou druhého cizího jazyka- německého jazyka – 

s časovou dotací tři hodiny týdně.    

       Nadále vybavujeme stávající třídy výškově stavitelným nábytkem a vybavujeme také třídy nové, protože 

nám každým rokem přibývá žáků a tedy i tříd. Přínosem pro žáky školy bylo rozšíření prostorů školy o třídy 
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po Soukromé škole-  jedná se o čtyři učebny a kabinet. Z těchto důvodů jsme také vytvořili interaktivní učebnu,  

do které jsme přesunuli interaktivní tabuli 

     V jarních měsících došlo k vykácení stromů, které ohrožovaly bezpečnost dětí, na školním dvoře. Nově 

vzniklý prostor byl osázen keři a trávou. Také děti se podílí na zkrášlení školního dvora a v odpoledních 

hodinách na zídkách vytvářejí mozaiky. 

    O prázdninách byly vymalovány některé třídy a tělocvična a ve dvou buňkách položené nové linoleum. 

Přínosem pro školu je také nový pan školník. 

      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. 

     Nadále pokračujeme v  projektu Minimalizace šikany ve škole, každá třída má vytvořen vlastní plán. 

    V oblasti environmentální výchovy vedeme žáky k třídění odpadu. Pravidelně sbíráme separovaný textil, 

papír, plastové lahve. Navázali jsme spolupráci s dalšími subjekty a začali se sběrem drobných elektrospotřebičů, 

starých baterií víček z PET lahví. V této oblasti je škola zařazena do školního recyklačního programu 

Recyklovaní pořádaného pod záštitou MŠMT. 

     Zapojili jsme se také do projektu Ovoce do škol, který žáci i rodiče vřele přivítali. 

      I v letošním roce jsme žákům nabídli školní výlety a školy v přírodě. Dvanáct tříd 1. stupně pobývalo týden 

ve škole v přírodě. Žáci 9. ročníků měli možnost navštívit vánoční Bratislavu,  žáci 7. – 9. ročníků strávili týden 

na horách a v červnu proběhla pro žáky 6. – 9. tříd plavecká škola v přírodě v Chorvatsku. Po dvou letech se opět 

konal zájezd do Anglie.        

      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 své aprobace a zájmů, na 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, dětem s vývojovými poruchami učení  

a také žákům mimořádně nadaným. Tyto děti  pracují individuálně se speciální pedagožkou a v odpoledních 

hodinách měli možnost  navštěvovat  dyslektický kroužek. V oblasti integrovaných žáků  spolupracujeme s PPP 

Kohoutova a SPC Sekaninova i dalšími poradnami. V letošním roce jsme opět navázali spolupráci s SVP HELP 

ME. Ve škole pracuje i školní logopedka.  

      V odpoledních hodinách žákům nabízíme širokou škálu kroužků.  Podařilo se nám nabídnou větší množství 

kroužků sportovně zaměřených, a to z důvodu odchodu Soukromé školy a tedy uvolnění hodin v tělocvičně. Naši 

tělocvičnu využívají také žáci ZŠ Zeiberlichova. 

      Již pravidelně ve škole probíhá projekt Pohádková  škola, který připravuje budoucí prvňáčky na 

bezproblémový vstup do základní školy. Spolupracujeme také s MŠ Brechtova a MŠ Nejedlého, která byla od  

1. července 2009 s naší školou sloučena. Na projekt Pohádková škola navazují také edukativně stimulační 

skupinky. 

       Chystáme společné dny pro žáky našich 5. ročníků naší školy a 5. ročníku žáků ZŠ Zeiberlichova. V září 

2010 k nám nastoupí 6 žáků této školy.  

       Svou pedagogickou praxi u nás vykonávají i studenti Pedagogické fakulty MU , Obchodní  akademie ELDO  
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a Cyrilometodějského gymnázia. 

        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  a především rozvodů teplé vody apd. S odstraňováním hygienických nedostatků nám však bude muset 

pomoci zřizovatel školy, protože opravy nejsme z finančních důvodů zvládnout sami. 
     I nadále věříme v dobrou spolupráci s ÚMČ Brno sever , Magistrátem města Brna i širokou rodičovskou 
veřejností. 
 

12.0 Poradenské služby v základní škole 

12.1  Údaje o odborných pracovnících  

12.1.1 Počty pracovníků 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce            1           Čj, sp. pedagogika      Vš 
školní metodik prevence            1         Ov, Tv, Rv      Vš 
 

Školního psychologa a speciálního pedagoga nám zajišťuje PPP Kohoutova 

12.1.2  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 sociálně patologických jevů,  

školní psycholog: zajišťuje PPP Kohoutova 

školní speciální pedagog:    zajišťuje PPP Kohoutova 

12.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

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

       - nečerpaly se 

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

            - nečerpaly se 

 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog          0   
školní speciální pedagog          0   
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12.3 Individuální integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

SPU III. 2 

SPU IV. 1 

SPU V. 2 

SPU VI. 1 

SPU VII. 1 

Lehké mentální IX. 1 

Mimořádně nadaní III. 2 

Celkem  10 

 

12.4 Skupinová integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

celkem   

Skupinová integrace na naší škole neprobíhá. 

 

13. 0 Hodnocení minimálního preventivního programu 

Školní metodik prevence: Mgr. Marcela Keberlová  

Počet žáků celkem: 424    (I. stupeň  270 žáků, II. stupeň 154 žáků) 

Podmínky školy : škola sídlištního typu , umístěná v lesoparku, v blízkosti rokle, kde se vyskytují skupiny 

mladistvých, kteří mohou negativně ovlivňovat chování našich žáků 

 

MMP tvořil součást ŠVP zahrnoval tyto oblasti : 

Oblast zdravého životního stylu 

Komunikaci, sociální dovednosti, duševní hygiena,výživa a pohyb. aktivity 

Oblasti přírodovědné biologie,chemie.. 

Oblasti OV a RV 

Oblast sociálně právní 

 

Úkoly, které řešili pedagogičtí pracovníci ve školním roce : 
1. Na tvorbě MPP se podíleli všichni ped. pracovníci školy ( všichni třídní učitelé vypracovali mmp pro 

svoji třídu,dále byl program doplněn o aktivity vyučujících ostatních předmětů 
2. Zmapovali výskyt a pojmenovali jednotlivé sociálně negativní jevy v třídním kolektivu ( z hlediska 

mezilidských vztahů se jevily jako nejproblematičtější třídy 5B a 6A – třída absolvovala mapování 
vztahů ve třídě, dále se s ní bude pracovalo pod dohledem psychologa (hodnocení psychologa - 
spolupráce se třídou problematická) 
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          dále jsme řešili : 
3. šikana  - třída 6.B – nově příchozí žák tmavé pleti- září-  byl urážen,zesměšňován, třída navštívila PPP, 

(výchovná komise jednala s matkou ,doporučena návštěva psychologa,agresorovi byl udělen kázeňský 
postih) 

4. šikana – 7.B – týraný žák  obětí kyberšikany,řešeno  ve spolupráci s orgány PČR,kurátorem,OPD ,SVP, 
v současné době žák na přání zákonného zástupce umístěn v Klokánku 

5. vyhrožování žáků 8.B – žákům páté třídy (mimo školu, veden pohovor) 
6. verbální napadání zaměstnance školy žákem 6 třídy( následovala omluva žáka a jednání výchovné 

komise s pozvanou matkou ) 
7. kouření – mimo školu 7.třída – informace rodičům, projekt proti kouření 
8. agresivní chování žáka 5.třídy – napadení spolužáků-dlouhodobá záležitost řešeno s rodiči agresivního 

žáka 
9. problémy řešené při vyučování –  agresivita  některých žáků vůči učitelům i spolužákům, 

nerespektování školního řádu – řešeno pohovory a kázeňským opatřením    
10. arogance a vulgární jednání žáků i vůči učitelům (žáci 8.B,9.B)  
11. problémy o přestávkách -  ničení školního majetku , krádeže peněz, mobilů, MP3 zde nejsme stále 

schopni vzniklé situace účinně řešit 
12. Ve spolupráci s metodikem zajistili skupinovou návštěvu poradenského střediska tříd 6A 
13. monitorovali  rizikové rodinné prostředí u vytipovaných  žáků (třídy 7.B,8.A,) 
14. sledovali využití volného času žáků,doporučili kvalitní činnost v nepovinných předmětech (žáci 7.B) 
15. spolupracovali s rodiči - základní informace byly poskytnuty na třídních schůzkách, hovorových 

hodinách,  při individuálních konzultacích s metodičkou a výchovnou poradkyní,  na výchovných 
komisích u žáků s problémovým chováním. 

16.  třídní učitelé  zdůraznili nutnost kontroly volného času dětí a také financí  
17.  třídní učitelé a pedagogická rada důsledně postihovala soc.negativní.jevy, které se ve školním roce 

vyskytly 
18.  třídní učitelé sledovali krátkodobou absenci ( prevence záškoláctví) 
19.  všichni pedagogové motivovali žáky k vytvoření vnitřních  pravidel, které byly v souladu s vnitřním 

řádem školy a přispěly k pozitivnímu sociálnímu klimatu ve škole 
20.  při plnění programu pedagogové využívali mezipředmětových vztahů 
21.  všichni pedagogové si průběžně sdělovali aktuální informace o problémech žáků 

 

 Obecné cíle minimálního preventivního programu  vzhledem k žákům jsme stanovili takto: 

 Na tyto cíle jsme se zaměřili během celého školního roku (průběžně ve všech předmětech) 

 
1. Oddalovat ,bránit nebo snižovat výskyt soc.negativních forem chování 
2. předcházet problémům se kterými se někteří žáci v minulém šk.roce setkali 

3. pomoci jim řešit situace, které bez pomoci sami nezvládnou 

4. vychovávat žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a rozvoji 

osobnosti. 

5. vytvářet a upevňovat morální hodnoty 

6. rozvíjet dovedností ,které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování 

spol.norem. 

7. rozvíjet schopnost žáků vypořádat se selháním, odmítnutím, zklamáním 

8. rozšířit právní vědomí žáků v oblasti trestního práva 

9. seznámit je s možnostmi pomoci při problémech 

10. informovat je přiměřeně věku o návykových látkách, jejich účincích a následcích při užívání , 

dosáhnout u dětí vyhraněně negativní vztah 
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Podařilo se nám : 

- vychovávali  jsme žáky ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a 

rozvoji osobnosti realizováno v předmětech OV,VZ,školy v přírodě 

- vytvářeli a upevňovali morální hodnoty – realizováno v OV,VZ 

- rozvíjeli dovedností ,které vedou k odmítání všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a 

porušování spol.norem – škola vypracovala vlastní program MIŠ 

- snažili se pomoci žákům řešit situace, které by bez pomoci sami nezvládli – třídní učitelé, výchovný 

poradce, koordinátor,PPP Sládkova, školní psycholog 

- rozvíjeli schopnost žáků vypořádat se selháním, odmítnutím, zklamáním - realizováno prostřednictvím 

interaktivních aktivit – školy v přírodě,OV,VZ 

- rozšířili právní vědomí žáků v oblasti trestního práva       spolupráce s PČR a Městskou policií 

- seznámili je s možnostmi pomoci při problémech - třídní učitelé, výchovný poradce, koordinátor,PPP 

Sládkova, školní psycholog 

- informovali je přiměřeně věku o návykových látkách, jejich účincích a následcích při užívání - realizace 

projektu EUDAP - v 7 třídách,hodiny OV,VZ, spolupráce s Městkou policií, třídní učitelé 

- poskytli žákům ucelené informace týkající se legálních a nelegálních návykových látek a jejich účinků 

– přednášky MP, PČR, prezentace OV,RV ,diskuse 

-  snažili jsme se o to, aby se žáci cítili se zodpovědni za zdraví vlastní i druhých – pomocí modelových 

situací,prezentací, dramatická výchova 

- byli přiměřeně odolní vůči ostatním soc.neg.jevům -  modelové situace,hraní rolí 

- věděli, jak zvládat náročné životní situace – modelové situace,hraní rolí,nácvik asertivity, jak se chovat 

při stresu,kam se mám obrátit o pomoc 

- kladli si reálné cíle -vlastní projekt „Životní perspektivy“ žáci devátých tříd  

- přijali zodpovědnost za sebe a své chování – témata OV-  sebepoznání ,morálka 

- brali ohled na potřeby ostatních nejenom na své – projekt „ Moje místo ve společnosti“, „Má práva 

končí tam,kde začínají práva druhých“  - diskuse 

 

Směrem k rodičům 

- informovali jsme je o realizaci MPP na škole - třídní schůzky a hovorové hodiny 

- rodiče jsou informováni o MPP také na webových stránkách školy 

- součásti MMP je také stránka pro rodiče co dělat když….. 

- nabídli přiměřenou pomoc při řešení vzniklých problémů ,eventuelně kontakty na odborníky 

- výchovné komise, PPP, 

 

Aktivity podporující spolupráci školy s rodiči 

- den otevřených dveří 

- projekt „Pohádková škola“ 

- Akademie 

- Škola v přírodě Chorvatsko 

- výlety 
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Směrem k učitelům 

- koordinovali jsme veškeré naše aktivity – pedagogické  porady (ped.rada v přípravném týdnu věnovaná 

hodnocení mmp v minulém školním roce a přípravě    minimálního preventivního programu v novém 

školním roce – prezentace koordinátorka 

- předávali si informace a zkušenosti,nápady-  individuálně a na ped.radách 

- reagovali na problémy již vzniklé 

- předcházeli problémům, které se už rýsovaly  - individuální kontakt mezi vyučujícími 

            

 Při realizaci minimálního preventivního programu jsme využívali tyto metody práce   

- přednášky, výklad (poskytnutí informací) 

- nácvik dovedností (asertivity, pozitivní sebehodnocení,odmítání….) 

- techniky zvládání stresu,relaxační techniky 

- sociální učení 

- využití internetu 

- dotazníkové šetření 

- školy v přírodě, LVVZ 

- hraní rolí  

- skupinová diskuse 

- pozorování –zaměřujeme se na vnější projevy žáka, které by mohly signalizovat problémy 

narušení duševního stavu v souvislosti se soc.pat.jevy 

- skupinová práce- projekty 

- samostatné práce – referáty,slohové práce,informace z tisku 

- výtvarné soutěže 

- videoprogramy  (Řekni drogám ne… 

- soutěže – Vánoční kapr, výtvarná soutěž  

 

Nepodařilo se  :  

- konference nebyla zaměřena na soc. negativní jevy 

- nepodařilo se zorganizovat projektový den  s tématem ŠIKANY (bude realizován v následujícím 

školním roce) 

- odstranit  vulgární  a agresivní jednání a vyjadřování 

- krádeže 

- vandalismus – zničený nábytek… 

- vyřešit problémy v 6.A špatné mezilidské vztahy – urážky, pomluvy,ignorance 
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Výroční zpráva schválena pedagogickou radou dne 14. 9. 2010 

 

Výroční zpráva schválena školskou radou dne 5. 10. 2010   

 

v Brně dne 6. 10. 2010          ……………………………………………… 

                  ředitel školy 


