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Výroční zpráva 
 školní rok 2014/2015 

Základní škola a Mateřská škola Brno, 

Blažkova 9 
 

 
 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
      Základní škola a Mateřská škola Brno, Blažkova9 

1.2 Zřizovatel školy: ÚMČ Brno - sever 

1.3 Ředitel školy: 
      Mgr. Petr Kapounek 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 
 Součásti základní školy 

-  školní  jídelna 

o stravování žáků 

o závodní stravování zaměstnanců 

-  školní družina 

- odloučené pracoviště Nejedlého 13 

o mateřská škola 

o školní jídelna 

 školní stravování dětí MŠ 

 závodní stravování zaměstnanců 

1.5 Kontakty: 
telefon:  548 422 742 

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 14 5 308 + 9 22  

2. stupeň 8 4 252 + 2 31,5  

Celkem 22 9 560  +11 23,36 700 

   

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 21. 3. 2006 

Předseda a členové ŠR: 

Bc. Barbora Šiklová 

Ing. Rostislav Hakl 

Mgr. Kateřina Jelínková 
         

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Škola pro základní vzdělávání – 

Škola pro život 
826/2007 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. 

Jiné specializace, zaměření:  

Škola s rozšířenou výukou německého jazyka. 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

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

děti a 

žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  565 510 45 10 

L 13  ŠJ – výdejna 637 595  42 

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

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30. 6. 2014 

Fyzické osoby 11 

Přepočtení na plně zaměstnané 10,6 
 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů Kapacita 

Celkem 8 240 8 / přepoč. 6,267 240 

 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

Ke dni 15. 6. 2012 byl školní klub vymazán z Rejstříku škol a školských zařízení. 
 

ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů Kapacita 

celkem 0 0 fyz. / přepoč. 0 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 38,392/41 95,98/100 

z toho odborně kvalifikovaných 36,392/39 95,76/100 

 

 

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:    2 

  

2.1. 4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet:               7 

  

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 11 

36-50 let 3 22 

51 a více 1 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 5 36 

Rodičovská dovolená 0 4 
 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Cizí jazyky 

- SSS Brno  - Kurz anglického jazyka pro 

pokročilé 

- Oxford – Upper Primary I 

- Oxford – Opper Primary IV 

- ILC – Let’s Play a Game ! 

- ILC – Let’s Laugh! 

- ILC – Let’s Celebrate Christmas! 

 

 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

Speciální pedagogika, SVPU 

- Speciální pedagogika  - VŠ UJAK 

- Diagnostika schopností v oblasti čtení a psaní 

- Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní 

 

2 

1 

1 

Informatika, PC, SIPVZ  

Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 

- Seminář metodiků prevence 

- Záškoláctví a jeho skryté formy 

- Setkání výchovných poradců 

- Pilotní ověření a vyhodnocení jednotného 

modulu posuzování a vyhodnocení kvalifikace 

preventivního pracovníka v oblasti školské 

prevence 

- Seminář k novinkám v přijímacím řízení na 

střední školy pro ředitele a výchovné poradce 

- Katalog podpůrných opatření 

 

1 

1 

1 

1 

 

 

 

2 

1 
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Přírodní vědy 

- Fyzikální kavárna 

- Tvorba výukových modulů na podporu výuky 

fyziky 

- Dnešní svět v souvislostech ( T, F) 

- Hobit 

1 

2 

1 

1 

Pedagogika 

      -     SSS Brno  - Studium pro asistenty pedagoga 

      -     UJAK – speciální pedagogika 

      -    Konference pro učitele I. stupně 

      -    Město Brno zvyšuje kvalitu  vzdělávání 

            v základních školách 

     -      Učitelství I. stupně 

                           1 

2 

1 

10 

1 

Jiné 

- Seminář k výsledkům Mezinárodního šetření o 

vyučování a učení 

- Hry na školy v přírodě a pobytové akce 

- Pohybové hry pro děti mladšího školního věku 

- Terénní a projektová výuka v geografickém 

vzdělávání 

- Dějepis hrou 

- Seminář výtvarných technik  

- Prostorová keramická  tvorba – plastika 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

       -  ČČK - Zdravotník zotavovacích akcí 

       -  ČČK – Kurz první pomoci u dětí 

2 

1 

Celkem 47 

 

 

2.4 Školní asistenti 
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 4 / 2,125 

z toho a) romský asistent    0 

           b) jiný (pedagogický, osobní) 4 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

 

I. pololetí 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

Vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 81 

 

81 0 0 0 

2. 56 55 1 0 0 

3. 75 

 

72 3 0 0 

4. 67 

 

54 13 0 0 

5. 67 

 

54 13 0 0 

Celkem za I. st. 346 

 

316 30 0 0 

6. 62 

 

35 27 0 0 

7. 54 

 

31 23 0 0 

8. 56 

 

22 34 0 0 

9. 41 

 

25 13 3 0 

Celkem za II.st. 213 

 

113 97 3 0 

Celkem za školu 559 429 127 3 0 

 

 

II. pololetí 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

Vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 81 

 

81 0 0 0 

2. 56 55 1 0 0 

3. 75 

 

71 4 0 0 

4. 67 

 

54 13 0 0 

5. 67 

 

55 12 0 0 

Celkem za I. st. 346 

 

316 30 0 0 

6. 63 

 

34 29 0 0 

7. 54 

 

30 24 0 0 

8. 56 

 

22 34 0 0 

9. 41 

 

23 18 0 0 

Celkem za II.st. 214 

 

109 105 0 0 

Celkem za školu 560 425 135 0 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

I. pololetí 
 

 

 

II. pololetí 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,357 

3 1 0,179 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,179 

3 0 0 
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  11 

I. pololetí – 3 

II. pololetí  -8 

        průměr na jednoho žáka: 0,02 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 

Ve školním roce 2014/2015 nebyli na naší škole evidováni žádní mimořádně nadaní žáci. 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 11 15 13 26 4 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 41 100 

nižší ročník 7. ročník / 5. Ročník 15/13 37/21 

Celkem 69  

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9 

Důvody: stěhování, přestup do ZŠ, přestup na specializovanou ZŠ 

  

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   18 

Důvody: stěhování, přestup z jiné školy, nástup na II. stupeň ze školy pouze s I. stupněm 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 
 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 
 

  

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 1 

  
MSSZ – plnění povinností v nemocenském pojištění 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0 

  

5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Přijetí žáka z jiné školy 18 0 

Přijetí žáka k plnění školní docházky 97 0 

Nepřijetí žáka k plnění školní docházky 17 3 

Odklad povinné školní docházky  13 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Povolení IVP 11 0 
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6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a 
registrační číslo 
projektu  

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 
CZ.1.07/1.1.00/46.0015 

Délka trvání projektu  1. 4. 2014 – 30. 6. 2015 

   Operační program  OP VK 

    ZŠ a) jako žadatel  

           b) jako partner  

Škola jako partner 

Celková výše dotace  30,000.000,- Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum  

Prosinec 2013 

Stručný popis projektu  Podpora žáků ohrožených studijním neúspěchem anebo 
předčasným odchodem ze vzdělávání. 

 
 

 

 
 

6.0.1. Další údaje o škole - Doplnění výuky 

 

Veletrh středních škol – 9. tř 

Energie kolem nás – přednáška ČEZ o energii -  9. AB 

Knihovna J. Mahena – Poprvé v knihovně – 1. ABC 

Knihovna J. Mahena – Klíčování prvňáčků – 1. ABC 

Knihovna J. Mahena  - Nový spolužák Vokurka – 3. B 

Knihovna J. Mahena – Ilustrátoři dětských knížek – 3. B 

Knihovna J. Mahena – Brno v pověstech – 5. C 

Knihovna J. Mahena – Kouzelný svět pohádek – 2. A 

Knihovna J. Mahena – Dobrodružná literatura – 6. AB 

Knihovna J.Mahena – Čert je zábava – 2.B 

Divadlo Radost – Žlutá ponorka - 3. A, 4. B, 3. C, 3. B, 5. B, 5. A, 4. A, 4. C 

Divadlo Radost – Bylo nás pět  - 3.A, 3.C, 3.B 

Divadlo Radost – Kytice – 4. ABC 

Divadlo Radost – O líné Barce – 4. ABC 

Divadlo Radost – Limonádový Joe – 4. B, 4. A 

Divadlo Radost – Mach a Šebestová – 4. ABC, 5. C 

Divadlo Radost – Za devatero horami – 1. ABC  

Divadlo Radost – Gulliver v  Liliputově – 5. C 

Divadlo Radost – Čarodějná škola – 5. C 

Divadlo Radost – koncert dětského pěveckého sboru Primavera – 2. AB 

Mahenovo divadlo – odpolední  představení– výběr žáků II. stupně – Jak je důležité míti Filipa 

Mahenovo divadlo  - odpolední představení– výběr žáků II. stupně – Rozbitý džbán 

Divadlo Barka – Slez, Kačo, z té hrušky – 5. A 
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Divadlo B. Polívky – Brouk Pytlík – 2. AB 

Divadlo B. Polívky – Sněhová královna – 2. AB 

Divadlo B. Polívky – Poutníci - Na cestách country  - 2. B 

Anglické divadlo – Buranteatre -  Moje rodina a jiná zvířena – II. stupeň 

Anglické divadlo – Buranteatre – II. stupeň -  Jindřich VIII. a jeho ženy 

Vánoční příběh o Ježíškovi žáci 4. B pro 1. ABC, 2. AB 

Kino Špalíček – Noc v muzeu – 1. A, 5. C 

Kino Velký Špalíček – Mimoni – 8. AB 

Cinema Olympia – Sedmý syn – 9. B 

Noc ve škole s filmem – 9. A 

 

Výchovný koncert Filharmonie Brno v rámci projektu Mozartovy děti – 8. AB 

Minigolf – 3. AB, 4. C 

Besední dům – Jazzklub – výchovný koncert – 5. AB 

Anthropos – 6.AB - Pravěk 

Diecezní muzeum – Světová náboženství – 7. AB 

Moravské zemské muzeum – Velká válka + Špilberk - 9. AB 

Moravská galerie – Jak se měří čas  - 5. B 

Hvězdárna a planetárium – Úsvit kosmického věku – 6. AB 

Zeměpisný výukový program v Rubínu - Barma – II. stupeň 

Moravská galerie – Barvami, pískem, voskem – 5. B 

Moravské zemské muzeum – Vrcholný středověk – 7. AB 

Hala Rondo – hokejové utkání Brno – Zlín – výherci školní soutěže 

Hala Rondo – bruslení na extraligové ledové ploše – výběr žáků II. stupně 

Bruslení – kluziště Za Lužánkami – II. stupeň 

Památník písemnictví na Moravě Rajhrad + vánoční výstava SOŠ zahradnická Rajhrad – 6. AB, 7. AB 

Památník písemnictví na Moravě Rajhrad – 9. AB 

Fyzika hrou – SIŠ Trnkova – 8. AB 

Letohrádek Mitrovských – výstava Korunovační klenoty – 4. AB, 1. A, 5. C 

Hvězdárna a planetárium – Za zvířátky do vesmíru – 2. A 

Anthropos – Bohové a bájní hrdinové – 6. AB 

Prohlídka Brna s průvodce – 8. AB 

Vida centrum – 3. ABC 

Vila Tugendhat – 9. AB 

Technické muzeum – 5. C 

Vila Tugendhat – kroužek Mladých historiků 

Lanové centrum – kroukžek Sportí, 1. A, 5. C 

Laser Game Brno – školní parlament 

ZOO Brno – výuková program Biodiverzita, to jsme my – 6. AB, 7. AB 

Čokoládování – výroba a použití čokolády - 1. A 

Čtení pro prvňáčky – 5. A 

Spaní ve škole – 3. BC, 8. B, 7. A 

 

 

Školní družina  

Zábavné odpoledne se Skauty 

Malování na chodníku  

Sportovní olympiáda  ŠD– obvodní kolo 

Sportovní olympiáda ŠD – městské kolo 

Knihovna J.Mahena – Kouzelný svět pohádek 

Knihovna J. Mahena – Pohádková cesta kolem světa  

Knihovna J.Mahena – Den Země 

Pěvecká soutěž školních družin Super Star – školní, obvodní a městské kolo 

 – 1. místo dva žáci, 3. místo dva žáci 

Výtvarná soutěž  - Vesmír 

Přírodní dekorace 

Puzzliáda 
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Pexesiáda 

Karneval 

Dopravně vědomostní soutěž 

Družinový pětiboj 

Čertovská diskotéka 

 

6.0.2. Soutěže a olympiády 

Železný Empík (Městská policie)  - 3. Místo v branném závodě 

Eurorebus – zeměpisná soutěž -  krajské kolo 

Zeměpisná olympiáda – školní a městské kolo 

Dějepisná olympiáda „ Pot, slzy a naděje aneb život je boj“ – 10.místo v městském kole 

Dětská scéna (recitační soutěž) – městské kolo 

Olympiáda v českém jazyce  - školní kolo a městské kolo 

Lesní olympiáda – žáci 9. ročníku 

Stará radnice - Soutěž Žirafa – II. stupeň  

Pexesiáda – I. stupeň 

Puzzliáda – I.stupeň 

Školní olympiáda v AJ – I. stupeň – vítězové postoupili do English Jungle 

English Jungle – soutěž v anglickém jazyce pro I. stupeň – 2. a 3. místo v městském kole 

Konverzační soutěž v AJ – II. stupeň – postup do krajského kola – 2 žákyně 

Olympiáda v německém jazyce  

– městské kolo úroveň A1 – 5. místo, úroveň A2 – 4. a 6. místo, krajské kolo úroveň B2 – 3. místo 

Přírodovědný klokan  - II. stupeň 

Matematická soutěž 6. tříd – 2. místo v městském kole 

Matematický klokan – 2. – 9.ročník  

Pythagoriáda  - 6. ročník – 2. místo v městském kole, 5. ročník – 3. místo v městském kole 

Žabákova matematická olympiáda – školní kolo 

Běh olympijského dne – II. stupeň  

Turnaj ve vybíjené – městské kolo – I. stupeň – 2. místo v obvodním kole 

Školní a městské  kolo soutěže ve šplhu  – 3. – 5. ročník 

Miniházená – majlontská  liga v miniházené – I. stupeň  

– kategorie starších – Ohniví draci – 1. místo v celkovém hodnocení 

- Kategorie mladších –  Medvědi -  2. místo v celkovém hodnocení 

Liga brněnských škol v orientačním běhu – 3. místo v celkovém pořadí 

Bobřík informatiky – žáci 5. – 9. tříd 

Logická olympiáda 

Cymbridgská zkouška Yle – Movers – 4 žáci z 5. ročníku 

Fotbalový turnaj I. stupeň – žáci 4. ročníku – 2. místo 

Turnaj ve hře Mölkky 

Talent školy 

Coca Cola Cup – II. stupeň 

Házená – okresní finále sportovní ligy ZŠ  - II. stupeň hoši 

Florbal – Hattrick Brno – II. stupeň hoši 

Florbal – Sport point – II. stupeň hoši 

Den otevřených dveří deskových her 

 

6.0.3. Projektové dny, projekty a miniprojekty 

Eudap – návykové látky – 6. ročník 

Sportovní den – II. stupeň 

Velikonoční zajíček – turnaj v házené – II. stupeň 

Projektový den Vánoce – I. stupeň a 8. ročník 

Projektový den Velikonoce – I. stupeň a 8. ročník 

Miniprojekty v rámci AJ a HV 

Den Dětí – organizováno školním parlamentem 

Sběr papíru – 2krát ročně – celá škola 

Sběr plastových víček pro postižené děti 

Mikulášská nadílka 
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Ovoce do škol – I. stupeň 

Akademie na závěr školního roku s rozloučením se žáky 9. ročníku 

Preventivní zubní prohlídky – I. a II. stupeň - 2 x ročně 

Bruslení – II. stupeň 

Nocování ve škole 

Halloween – I. stupeň 

Evropský den jazyků – II. stupeň 

Projektový den Šikana – I. a II. stupeň 

Turnaj ve fotbalu – I. a II. stupeň – organizoval Školní parlament a žáci 7. ročníku 

Světová válka – 100. výročí od vypuknutí – organizoval 9. A 

Holocaust, holocaust a současnost – 9. ročník 

Halloween – I. stupeň 

Půda – 5. ročník 

Pravěk – IV. ročník 

Zločin kolem nás – 8. ročník 

Zdravý zoubek – dentální hygiena – 2. AB 

Týden barev – organizováno Školním parlamentem 

Školní ples – polonéza – žáci 8. a 9. tříd 

 

6.0.4. Preventivní programy, dopravní výchova 

Mapování vztahů ve třídě – SPC Sládkova 

Dopravní výchova – MP Brno – 3. ABC – Malý cyklista, 4. ABC – Empík cyklista 

Dopravní výchova – centrum Amavet – preventiní programy 

Program UNPLUGGED – evropský preventivní program – 6. AB 

Čas proměn – 6. AB dívky 

Školní výlet 8. AB, 9. AB – Fryšták – zaměřeno na vztahy ve třídě, drogy, kouření, partnerské vztahy 

Veletrh středních škol  -  profesní orientace 

Projekt Šikana I. a II. stupeň 

ŠD – Dopravně vědomostní soutěž – I. stupeň 

Divadlo B. Polívky, Kriminalita kolem nás - Šikana, drogy, kriminalita – výukový program – divadlo 

B. Polívky – 6. AB, 7. AB 

Divadlo B. Polívky – J. Klíma – Zločin kolem nás – 8. AB, 9. AB 

Amavet – program Chodec – 2. ročník 

Amavet – Já, cyklista – prevence a bezpečnost na silnici – 5. ročník 

Výzkum FFUK – patologické jevy v třídním prostředí – 9. ročník 

Ty a Já = My – organizace Podané ruce  - 5. ročník 

Netolismus – organizace Podané ruce  - závislosti -5. ročník 

MPB – Služební psi – ukázka výcviku psů a zadržení pachatele – I. stupeň 

FF Lužánky – Jeden svět – dokumenty o žitě dětí ve světě – 5. B 

PPP Sládkova – Třída jako tým – 4. C 

„Olga volá Líšeň“  - ukázky z II. světové války – 3. A a 5. A 

 

6.0.5. Srovnávací testy 

Přijímací zkoušky nanečisto – 9. ročník 

SCIO – podpora přípravy na přijímací zkoušky – matematika, český jazyk, OSP - 8. ročník 

ČŠI – zjišťování výsledků vzdělávání žáků 9. ročníků 

 

6.0.6.  Zahraniční zájezdy 

Vánoční zájezd do Prahy  – 8. a 9.ročník  

Znojmo a Maissau – poznávací zájezd a kutání ametystů – 6. a 7.ročník 

Studijní a poznávací zájezd do Amsterdamu a Anglie – II. stupeň  

ŠVP Chorvatsko – 6. ročník 

 

6.0.7. Školní výlety 

Školní výlet Prudká -  6. AB, 7. AB 

Školní výlet Fryšták – 8. AB, 9. AB 

Permonium Oslavany -3. ABC, 4. B 
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Školní výlet Bratislava – 5. AB 

Školní výlet hrad Veveří – 3. AB 

Památník písemnictví na Moravě – Rajhrad – 9. AB 

Školní výlet ZOO Lešná – 4. A, 4. C 

Brněnská přehrada – 4. A 

Panská Lícha – 3. A 

Hrad Vevří – 3. A 

 

 

6.0.8. Školy v přírodě 

Chorvatsko – Lopar – San Marino – 6. ročník 

LVK Praděd – 7.ročník 

Karlov – zimní ŠVP - 2. – 5. ročník 

ŠVP Podmitrov -2. B, 4. C, 4. A 

ŠVP Křižanov – 1. B, 1. C 

ŠVP Nekoř – 2. A, 3. B, 3. C, 4. B 

Nekoř – 1. A, 5. C 

ŠVP Tři Studně – 5. AB 

ŠVP Borovinka Domanín – 3. A 

6.0.9. Spolupráce s dalšími subjekty 

Dopravní výchova  a preventivní programy-  Městská policie 

Knihovna Jiřího Mahena Brno Lesná 

Masarykova univerzita Brno – souvislá pedagogická praxe studentů 

Obchodní akademie Eldo – souvislá pedagogická praxe studentů 

MŠ Nejedlého 

MŠ Brechtova 

Mudr. Friedová – stomatoložka 

Vánoční besídka v domě pro seniory Brno – Lesná 

CVVZ – Celostátní výměna zkušeností 2014 

 

 

6.1. Hodnocení environmentální výchovy  
Environmetální výchova je v rámci školního vzdělávacího programu začleněna do jednotlivých 

předmětů na prvním i druhém stupni. Nemáme pro ni vyčleněnou speciální vyučovací hodinu, ale 

všechna témata jsou zastoupena v rámci výuky ostatních předmětů. Tím využíváme mezipředmětové 

vztahy.  

Výuka v okolí školy probíhala formou úkolů a projektů, ve kterých jsme se snažili nastínit 

ekologickou problematiku a žáky motivovat k jejich řešení.  

Žáky jsme se snažili aktivně zapojit do třídění odpadu – papír, PET láhve, víčka od PET láhví, 

vysloužilé drobné elektrozařízení, baterie, staré cartrige, staré mobilní telefony a úsporné zářivky. 

Naše škola je dlouhodobě zapojena do recyklačního programu Recyklohraní. Tento program si klade 

za cíl realizovat zpětný odběr tříděného odpadu (baterie, drobné elektro zařízení, úsporné zářivky) s 

osvětovou činností.  

Dvakrát za rok proběhl sběr papíru, průběžně sběr drobného elektrozařízení, baterií a úsporných 

zářivek. Sběru papíru se zúčastnila celá škola, celkem za celý rok jsme nasbírali cca 10 tun. Získané 

peníze za sběr papíru slouží na chod školního zookoutku a na odměny pro nejlepší třídy i jednotlivce 

ve sběru papíru. V letošním roce proběhl i větší sběr elektrozařízení, který byl zajištěn přes program 

Recyklohraní. Za získané body v Recyklohraní se objednávají sportovní potřeby nebo výukové 

pomůcky. 

Žáci naší školy sbírají i víčka od PET lahví, výtěžek z jejich sběru je použit pro postižené děti.   

V zookoutku chováme několik druhů drobného zvířectva – pakobylky, achatiny, křečky, morčata. 

Zookoutek je volně přístupný pro žáky, kteří se podle zájmu o jednotlivá zvířata starají. Snažíme se 

tak upevňovat vztah člověk-zvíře. 

Na prvním stupni se pořádali každoroční školy v přírodě, které jsou zaměřeny na venkovní aktivity a 

poznávání přírody. Na druhém stupni se pořádali vícedenní výlety po celé ČR. 

Plně jsme využívali nabídek výukových center, ekologických center i jiných institucí jako např. ZOO 

Brno, Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka v Brně, Anthropos a SVČ Lužánky. 
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6.2. Hodnocení činnosti školní družiny 
 

Ve školním roce 2014 / 2015 navštěvovalo naši ŠD 240 dětí, což je o 13 dětí více než loni. 

Děti byly rozděleny do osmi oddělení : 

 

1. oddělení     2. B, 4. B                   pí. Veronika Ovesná 

2. oddělení     3. C, 4. C                   pí. Petra Vondráčková   

3. oddělení     2. A, 4. A                   pí. Klára Holánková 

4. oddělení     3. A, 4. AC                pí. Kristýna Pížová 

5. oddělení     1. B, 4. B                   pí. Andrea Vardanová 

6. oddělení     1. A, 4. BC                pí. Marie Ondrovičová 

7. oddělení     3. B, 4. ABC             pí. Martin Urbánková 

8. oddělení     1. C, 4. AB                pí. Jindřiška Böhmová 

 

V tomto školním roce odešla v říjnu ze ŠD paní vychovatelka Monika Holánková, kterou 

nahradila paní vychovatelka Kristýna Pížová a v lednu se s námi rozloučila paní vychovatelka 

Michaela Koláčková, kterou nahradila paní Petra Vondráčková. 

I v letošním roce se všechny paní vychovatelky snažily pro děti připravit jak v rámci svého 

oddělení, tak v rámci celé ŠD, mnoho zajímavých a pro děti přitažlivých akcí. 

Hlavním cílem naší ŠD je zabezpečení odpočinku a relaxace dětí po vyučování a také 

smysluplná náplň volného času. 

Dětem je umožněna volba mezi různými činnostmi ŠD a účast na dalších formách zájmových  

aktivit organizovaných školou. 

Děti ve ŠD mají dostatek časového prostoru pro regeneraci sil a připravený program 

napomáhá rozvoji dětské tvořivosti a snaží se uspokojit zájmy všech. 

V případě hezkého počasí chodíme každý den na vycházky a využíváme opravdu pěkného 

okolí naší školy, které láká ke sportu, soutěžím a nebo jen k volnému hraní v přírodě.                                                                                              

Tak jako v dřívějších letech, tak i letos se všechny děti každý měsíc potkávaly při 

celodružinových soutěžích a akcích.  

O všechny je velký zájem a i rodiče se nás často ptají a ověřují si termíny, aby děti o tento 

druh zábavy nepřišly. Nejvíce smíchu si děti užily na karnevalech a adrenalinu zase při 

družinovém pětiboji. Tři čertovské diskotéky na začátku prosince měly ohromný úspěch –

zúčastnilo se jich celkem 201 dětí. Tvořivě založené děti měly možnost svou silnou stránku 

ukázat ve výtvarné soutěži a tvorbě dekorací  z přírodnin. Vědomostní soutěž družstev již 

tradičně proběhla na louce pod školou a byla radost se dívat, jak se i čtvrťáci radí s prvňáčky. 

Velmi hezky naši ŠD reprezentovala v pěvecké soutěži Eliška Ambrová, která získala 1. 

místo  v obvodním kole. 

Ve sportu naši ŠD zviditelnil Adam Biroš s Kryštofem Šmehlíkem, kteří zvítězili v obvodní 

sportovní olympiádě. Magdalena Mádrová ve své kategorii získala pěkné 3. místo. 

Všechny děti také měly možnost navštívit se svou paní vychovatelkou místní knihovnu          

J. Mahena. Prvňáčci měli téma – Kouzelný svět pohádek, druháčci – Cesta kolem světa, 

třeťáčci a čtvrťáčci – Den Země. 

 

 

 

 

                                                                                                   Andrea Vardanová, ved. ŠD 
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Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - Anglický jazyk 6 90 

Informatika, PC 2 26 

Deskové hry 1 18 

Příprava na přijímací zkoušky 2 36 

Sport, TV, turistika 5 89 

Kuchtík 2 27 

Umělecké obory 6 76 

Zdravotní, speciální pedagogika, 

logopedie 

3 28 

Brno pro mladé historiky 1 13 

Celkem 28 403 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 
 

- škola je zapojena do pokračování projektu „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních 

školách“ 

 

- škola je zapojena  do projektu z OP UPK „ Zlepšení jazykových dovedností na ZŠ Blažkova 

 

- byl vyměněn hlavní rozvaděč elektrické energie 

 

- proběhla rekonstrukce školní kuchyňky a byla vytvořena keramická dílna 

 

- byla zřízena nová učebna cizích jazyků 

 

- byly postupně dovybaveny učebny a školní prostory novým nábytkem 

 

- pokračovala aktivní práce Žákovského školního parlamentu 

 

- v rámci otevření se školy a spolupráci s okolní komunitou se v březnu 2005 podařilo připravit 

  a uskutečnil 2. školní ples 
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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, spec. pedagogika VŠ 

školní metodik prevence 1 OV, TV, VZ VŠ 

 

 Úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog     

Zajišťuje PPP Kohoutova 

 

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  - UJAK– dálkové studium 

Seminář k novinkám v přijímacím řízení na střední školy 

     

školní metodik prevence: 

Semináře metodiků prevence 

Záškoláctví a jeho skryté formy 

Ověřování znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků v oblasti primární  

prevence rizikového chování 

 

školní psycholog: zajišťuje PPP Kohoutova 

školní speciální pedagog: zajišťuje PPP Kohoutova 

 

 

8.2. Hodnocení výchovného poradenství 

          Jako výchovná poradkyně se zabývám následujícími oblastmi – péči o žáky 

s poruchami učení a žáky integrované, přijímacím řízením na střední školy a problémovým 

žákům z hlediska chování a prospěchu.  

     V řadě případů spolupracuji se školní metodičkou prevence a psychology, kteří mají v péči 

naše žáky. Vyměňujeme si důležité informace o žákovi a hlavně o dalším vývoji řešení jeho 

problému. Nedílnou součástí těchto konzultací je i těsná spolupráce s rodiči žáka. V řadě 

případů se nám v letošním školním roce, právě díky této úzké spolupráce - psycholog - rodiče 

- škola, podařilo řadu problémů našich dětí posunout pozitivním směrem. 
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     Naše škola spadá pod Pedagogicko-psychologickou poradnu Brno, Kohoutova, ale rodiče 

si samozřejmě mohou zvolit i poradnu jinou. Na základě vyšetření shromažďuji veškerou 

dokumentaci o dětech vyšetřených v poradně, o žácích s diagnostikovanými SVP i o žácích 

integrovaných, ať již poradnou nebo SPC. Žákům integrovaným spolu s třídním učitelem 

vypracujeme individuální vzdělávací plán, který s příslušným poradenským centrem 

konzultujeme. Máme vytvořenou databázi žáků s SVP i dětmi integrovanými, která je 

umístěna ve sborovně školy. Všichni pedagogičtí pracovníci se s ní musí seznámit, čímž 

získají informace o tom, jak s žákem pracovat. Dbám na to, aby těmto žákům byla věnována 

patřičná péče v souladu s doporučením PPP a aby vyučující brali na typ jejich specifické 

poruchy ohledy, a to nejen v hlavních předmětech, jako jsou český jazyk, matematika a cizí 

jazyk, ale i v předmětech naukových. 

      Žákům integrovaným je poskytována jedna hodina nápravné péče. Na prvním stupni je 

tato hodina organizována pod vedením speciálního pedagoga jako hodina nápravná, která 

probíhá v rámci vyučování, na druhém stupni jde spíše o upevňování a procvičování učiva 

z českého jazyka a matematiky, hodina probíhá mimo vyučování. 

     V letošním školním roce jsme také měli možnost spolupracovat s mentory, kteří se 

věnovali vždy vytipovanému dítěti z ročníku, které potřebuje individuální péči a které není 

integrované.  Tato spolupráce se velmi osvědčila a doufáme, že bude možné v ní pokračovat i 

v příštím školním roce. 

     Sleduji změny v legislativě, které se týkají přijímacího řízení na střední školy, shromažďuji 

potřebné materiály, předávám je dále žákům devátých tříd i jejich rodičům. V rámci časových 

možností se účastním setkání výchovných poradců pořádaných jednotlivými středními 

školami. V letošním školním roce byly největší změnou přijímací zkoušky společnosti 

CERMAT, které využila většina středních škol. Byly použity i nové formuláře pro podávání 

přihlášek. Žáci devátých ročníků se zúčastnily Veletrhu středních škol na BVV. Pravidelně na 

podzim jsou mezi žáky distribuovány brožury s přehledem středních škol v Jihomoravském 

kraji.   

     Žáci devátých ročníků mají možnost navštěvovat kroužek Příprava na přijímací zkoušky, 

kde se zaměřujeme na procvičování učiva i testů, které bývají zadávány na přijímacích 

zkouškách a které jsme letos obohatili právě o již zmiňované úkoly CERMAT. 

     Žákům osmých ročníků nabízíme pravidelně testování společnosti Scio zaměřené na jejich 

další směřování ve studiu. Na základě jejich školních výsledků a testů z českého jazyka, 

matematiky a všeobecných předpokladů dostane žák svůj vlastní nástin budoucího studia i 

návod k tomu, jak se lépe a kvalitněji připravit. 

  

     Rodiče jsou o možnostech studia na středních školách informováni na schůzkách vždy 

v lednu. V letošním školním roce proběhla tato schůzka pro rodiče žáků pátých, sedmých i 

devátých ročníků. Pro žáky devátých ročníků jsme připravili předtištěné formuláře přihlášek, 

kam si pouze doplnili zvolenou školu a datum konání přijímací zkoušky.  

     Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy řešíme potíže, které mají žáci z hlediska 

svého chování. Za tímto účelem svoláváme výchovné komise, kterých se účastní zákonní 

zástupci žáka a na kterých se snažíme najít nejlepší řešení pro určité dítě a dohodnout se 

s rodiči na dalším společném postupu. V letošním školním roce nebylo nutné přizvat ke 

spolupráci na těchto výchovných komisích ani pracovníky OSPOD ani kurátory. 

 

8.3 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

8.3.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KÚ JmK): 

  - nečerpaly se 

  

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

            - nečerpaly se  
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8.4 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Autismus II. 2 

Poruchy chování III. 1 

SPU IV. 2 

Lehké mentální I. 1 

Lehké mentální VII. 1 

SPU                 VI. 2 

SPU VIII. 1 

SPU                  IX. 1 

Celkem  11 

 

8.5 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Celkem   

Skupinová integrace na naší škola neprobíhá. 

 

Minimální preventivní program 2014/2015 

 

Škola:  ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9   

Školní metodik prevence:  Mgr. Marcela Keberlová 

Počet žáků celkem: 560  (I. stupeň 346  žáků, II. stupeň 214 žáků) 

 

Podmínky školy: Sídlištní škola 

MPP 2014/2015 byl strategický plán realizace preventivních aktivit během školního roku, které byly 

určeny pro žáky a pedagogických pracovníků školy a školského zařízení. 

Jeho sestavení vychází z monitoringu a pedagogické diagnostiky chování žáků ve školním prostředí za 

předchozí období. 

1. Cílem naší školy je snížit četnost výskytu rizikových forem chování našich žáků. Preventivní 

prací, dalším vzděláváním a důsledností se budeme snažit, aby se na naší škole nevyskytovaly 

problémy s drogami nebo šikanou.  

2. Být školou, která věnuje pozornost výchově ke zdravému životnímu stylu 

3. Aby každá třída měla vypracovaný svůj minimální preventivní program, který se třídou 

„půjde“ od první třídy až do deváté, tak, aby každý třídní učitel měl informace  jaké aktivity 

třída absolvovala, jaké problémy byly v rámci třídního kolektivu řešeny a s jakým výsledkem 

(podle „Návrhu doporučené struktury minimálního preventivního programu prevence 

rizikového chování pro základní školy“) 

4. Usilujeme o to, aby v naší škole byli žáci, učitelé, zaměstnanci a rodiče partneři.  

5. Chceme, aby školní prostředí bylo pro všechny příjemné, estetické, aby efektivně fungovalo 

6. Zvýraznit význam výchovy ve volném čase jako výraznou preventivní alternativu k drogám. 

Žákům umožnit tvůrčí využívání volného času.  

7. Podat základní informace o druzích drog, jejich účincích, původu, rozšíření, vzniku závislostí 

a jejich dopadu na život jedince, rodiny a širší společnosti.  

8. Naučit žáky rozlišovat mezi experimentálním užíváním drogy, nadměrným užíváním a 

závislostí.      

9. Seznámit žáky se strategiemi jak žít ve společnosti ohrožené drogami a přitom se jí vyhnout 

(nácvik chování) 

10. Chceme podpořit diskusi o nevhodných formách chování, aktivní učení, rozvíjet hodnotové 

postoje (zejména na hodinách výchovy ke zdraví, občanské výchovy, dramatické výchovy). 

11. Věnovat se nácviku komunikačních dovedností a asertivních technik. 

12. Zlepšit spolupráci s rodiči  
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Cílová skupina preventivního programu: 

žáci základní školy, 

zaměstnanci školy a školského zařízení, 

Struktura MPP 

1. část: Rámec tvořený souborem pravidel bezpečné školy 

2. část: Dovednosti pro život (celkem 30 hodin) 

3. část: Komponenty specifické pro jednotlivé typy rizikového chování (celkem 56 hodin)  

 Prevence rizikového chování 

Oblast práce metodika prevence 

1/ tvorba a úprava minimálního preventivního programu 

2/ spolupráce s psychologem školy 

3/ spolupráce s vedením školy 

4/ spolupráce s výchovnou poradkyní školy 

5/ úzká spolupráce s jednotlivými třídními učiteli 

6/ aplikace prevence do přímé výuky 

7/ nabídka volnočasových aktivit v rámci programu školy 

8/ průběžné hodnocení patologických jevů na půdě školy 

Vzhledem k současné situaci ve společnosti je nezbytné, aby žáci byli připraveni čelit 

různorodým krizovým situacím, které před ně život postaví. 

Cílem primární prevence bylo připravit žáky na takové situace, dodat jim schopnosti i vědomosti 

nezbytné k rozpoznání a především řešení takovýchto rizikových momentů. 

Minimální preventivní program vycházel z pokynu MŠMT, č. j.: 20 006/2007-51, kde je do prevence 

sociálně-patologických jevů zařazena konzumace a šíření drog (včetně alkoholu a cigaret), kriminalita, 

záškoláctví, šikana a jiné násilí, rasismus, intolerance, antisemitismus 

     

Začlenění do ŠVP: 

Je součástí ŠVP zahrnuje všechny oblasti 

1. Oblast zdravého životního stylu 

2. Komunikaci, sociální dovednosti, duševní hygiena, výživa a pohybové aktivity 

3. Oblasti přírodovědné biologie, chemie. 

4. Oblasti OV a RV 

5. Oblast sociálně právní 

 

Úkoly pedagogických pracovníků 

 Na tvorbě MPP se podíleli všichni pedagogičtí pracovníci školy 

 Cílem bylo mapovat výskyt a pojmenovat jednotlivé sociálně patologické jevy v třídním 

kolektivu 

 Ve spolupráci s metodikem jsme zajistili skupinovou návštěvu poradenského střediska 

 Monitorovali rizikové rodinné prostředí žáků 

 Sledovali využití volného času žáků, doporučovali kvalitní činnost v nepovinných předmětech 

 Spolupracovali jsme s rodiči-  zdůraznili nutnost kontroly volného času dětí a také financí 

 Důsledně postihovali rizikové chování 

 Odhalovali asociální jednání mezi žáky 

 Sledovali krátkodobou absenci-prevence záškoláctví 

 Motivovali k vytvoření vnitřních pravidel třídy, která jsou v souladu se školním řádem 

    Metody prevence ve škole 

1. Primární prevence:)   předcházení rizikovým jevům v chování žáků:  pro každého žáka školy  

základní metody -  přednášky, výklad, nácvik dovedností, pozitivní sebehodnocení, techniky 

zvládání stresu, relaxační techniky, sociální učení, využití internetu, školy v přírodě, hraní rolí 

, skupinová diskuse, projekty samostatné práce – referáty, slohové práce, informace z tisku, 

výtvarné soutěže videoprogramy   (Řekni drogám ne…)soutěže – Vánoční kapr, …preventivní 

programy s peer principem  (žáci 8 a 9 tříd)  
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2. Sekundární stupeň:  pro vybrané žáky 

metody - pozorování, anamnestické rozhovory, sociometrické měření, počáteční sociálně 

pedagogická diagnostika, často ústící do intervence, vyžaduje úzkou spolupráci s učiteli, rodiči a 

speciálními odborníky PPP 

3. Terciární stupeň:  kontakt na odborné pracoviště  - pomoc v integraci všech aktérů sociálně 

patologického jevu zejména obětem, ale neméně důležitá je i resocializace pachatele, svědků 

vystavených patologickým situacím, formy propojené s individuálním poradenstvím  

 

 

Spolupráce s rodiči 

1.  Navázání spolupráce s rodiči v rámci úvodních třídních schůzek, kde je jim vysvětlena  

strategie primární prevence na škole,  

2. Informovali zákonné zástupce žáků s opatřeními ve školním řádu a možnostech pomoci 

ohroženým dětem 

3. Informovali o preventivních a poradenských zařízeních v oblasti působnosti školy resp. 

školského zařízení 

4. Informace rodičům budou podávány na třídních schůzkách, na individuálních pohovorech s 

třídním učitelem a ŠMP, prostřednictvím zápisů v elektronické žákovské knížce a  telefonicky, 

rodiče jsou informováni o MPP také na webových stránkách školy 

5.  Součásti MPP je také stránka pro rodiče, co dělat,  když….. 

6. Rodičům byly rovněž předány kontakty na odborná zařízení, v odůvodněných případech jim 

bude konzultace s odborníky školou doporučena.,  

7. Den otevřených dveří 

8. Projekt „Pohádková škola“ 

9. Akademie 

 

 

 

 

Komunikace mezi žáky a vedením školy byla zajištěna  pravidelnými schůzkami školního parlamentu 

s ředitelem školy. 

 

Zpráva o činnosti mateřské školy byla zaslána na OŠ MMB dne 8. 9. 2015. 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne: 15. 9. 2015. 

 

 

V Brně dne 7. 9. 2015 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Petr Kapounek 

ředitel školy 
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Příloha 

Hodnocení kroužků 

 

NÁZEV KROUŽKU: Sportík 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Jana Žofková 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 1. A, 1. B, 1. C, 2. A  21 dětí 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

V letošním roce byl o kroužek opět velký zájem.   

 Děti se naučily házet, chytat, driblovat.  Zvládají pravidla míčových her – vybíjené, házené, fotbalu. Tyto hry 

v současné době umí hrát, používají techniku, jsou mrštnější a dokonalejší.  Zvládají při hře v týmech pravidla 

fair play.  Kroužek bych hodnotila za velmi úspěšný a oblíbený, proto bude probíhat i příští školní rok. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Počítače pro třeťáky 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Lucie Víchová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 3. ABC, 2. B (26 žáků) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Cílem kroužku bylo seznámit žáky se základní prací na počítači. Především jsme se zaměřili na využití programu 

Word – písmo (druhy, barvy, velikost), psaní a jednoduché úpravy textu. Dále se žáci naučili vyhledávat obrázky 

a upravovat je. Dalším programem bylo Malování – využití jednoduchých nástrojů a úprav. Nechyběla ani práce 

s internetem – bezpečnost a vyhledávání, vlastní email. Žáci se účastnili i školního kola Bobříka informatiky. 

Mezi nejoblíbenější činnosti patřilo hraní her, především online her. 

Kroužek byl mezi žáky velmi oblíbeným a aktivně jej navštěvovali.  

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Deskové hry 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Lucie Víchová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 1. B, 2. AB, 3. ABC (18 dětí) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Žáci měli v kroužku možnost vyzkoušet a zahrát si více než 60 her a díky podpoře vedení jsme mohli tuto naši 

sbírku v letošním školním roce obohatit. Úspěšnou akcí byl předvánoční Den otevřených dveří deskových her, 

který byl realizován ve spolupráci s českými vydavateli her a zúčastnilo se jej mnoho žáků i rodičů.  Závěrem 

školního roku proběhl turnaj ve hře Mölkky, ve kterém se utkala dvoučlenná družstva rodič-žák.  

Kroužek hodnotím jako úspěšný. 
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NÁZEV KROUŽKU: Angličtina pro třeťáky 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Lucie Víchová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 2. AB, 3. B (14 žáků) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Svými tématy kroužek navazoval na učivo v hodinách angličtiny a jeho cílem bylo především obohacování slovní 

zásoby, seznamování se s kulturními odlišnostmi anglicky mluvících zemí (Halloween, Easter, Christmas). 

Součástí kroužku byla i příprava na možné Cambridgské zkoušky, které žáci mohou vykonat ve 4. ročníku. Závěr 

kroužku jsme oslavili v anglické kavárně Humpty Dumpty, která na naše objednání připravila pravé anglické 

občerstvení. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Angličtina pro prvňáky  

VEDOUCÍ KROUŽKU: Lucie Víchová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 1. ABC (23 žáků) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek byl zaměřen především na obohacování slovní zásoby a rozvíjení jazykových dovedností. Žáci byli 

rovněž seznamováni s kulturními odlišnostmi anglicky mluvících zemí, a to prostřednictvím tématu Halloween, 

Christmas, Easter. Kroužek hodnotím úspěšně, jako slabinu hodnotím příliš velké množství žáků v kroužku. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU:  Keramika 

VEDOUCÍ KROUŽKU:  Jana Strnadova 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ):  1. - 5. Ročník 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

V letošním roce se sešly děti různé úrovně, ale s velkým zájmem o modelování z ruky. 

Vytvořily během roku mnoho krásných prací, které si s nadšením odnášely postupně domů. 

Základní techniky prostorové tvorby / mísy, keramické sošky , ptáky   .. /a závěsné kachle / květy, tajné písmo 

s razítky/ či malé drobnosti / knoflíky, razítka ../ se podařilo zvládnout.  

Užitím engoby a glazur jsme některé práce vhodně dotvořili. 

Nejdůležitější je však vždy vlastní prožitek z tvorby. 
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NÁZEV KROUŽKU: Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky 

VEDOUCÍ KROUŽKU:  Karin Koláčková, Jana Ryšová, Zdeněk Liška 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): IX. A, B počet dětí: 36 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Činnost kroužku byla zaměřena na přípravu k přijímacím zkouškám z českého jazyka a matematiky. Vzhledem 

k velkému počtu přihlášených dětí, jsme kroužek rozdělili na dvě části. Organizace byla následující 1x za 14 dní 

český jazyk, 1x za 14 dní matematika. 

Pracovali jsme převážně s testy zaměřenými již k přípravě na přijímací zkoušky, kde bylo třeba, byla látka 

podrobněji dovysvětlena. Vzhledem k tomu, že se většina středních škol rozhodla využít k přijímací zkoušce 

jednotné testy vytvořené společností CERMAT, museli jsme vytvářet i testy typově podobné, abychom žáky 

dobře připravili. 

Většina žáků přijímací zkoušku zvládla a byla přijata na SŠ. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Angličtina pro šesťáky 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Blanka Kraváčková 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): VI. A, B;  počet dětí: 8 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

     Žáci si v kroužku upevňovali a rozšiřovali učivo z běžných hodin angličtiny, dozvěděli se různé zajímavosti o 

kultuře anglicky mluvících obyvatel, zhlédli několik zajímavých filmů v angličtině. Činnost v kroužku byla 

obohacována různými hrami, křížovkami, zajímavými články. Velkým pozitivem byl malý počet žáků, každý měl 

možnost se během hodiny projevit jak ústně, tak i písemně.  

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Sportovní hry 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Mgr. Milena Langová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 6. A, 6. B, 7. B (15 dětí) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

V letošním školním roce se sešla v kroužku výborná parta žáků, kteří měli zájem o sportovní činnosti. Žáci byli 

velice aktivní, dobře spolupracovali a měli o všechny činnosti obrovský zájem. Zdokonalili se v různých druzích 

sportu – fotbalu, florbalu, baseballu, šplhali na tyči a na laně a cvičili na nářadí. 

Chtěli bychom v této činnosti pokračovat i v příštím školním roce. 
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NÁZEV KROUŽKU: MINIHÁZENÁ 

VEDOUCÍ KROUŽKU:  Mgr. Petra Brablecová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ):  4. B, 5. A, 5. B 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

V letošním roce byl o kroužek opět velký zájem.   

Děti se naučily přihrávat, chytat, mířit na cíl, střílet na bránu.  Zvládají pravidla miniházené. Tuto hru v současné 

době umí hrát, používají techniku, jsou mrštnější a dokonalejší.  Zvládají při hře v týmech pravidla fair play.   

Velkou odměnou pro nás navíc byly celkem 4 úspěšné turnaje „Majlontské školní ligy“, kde jsme se vždy 

umístili na 1. místě a získali jsme celkové prvenství ze všech zúčastněných brněnských škol. 

Kroužek bych hodnotila za velmi úspěšný a oblíbený, proto bude pravděpodobně probíhat i příští školní rok. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Kuchtík 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Gabriela Přidalová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 2., 3., 4., 5. ročník 13dětí 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal od měsíce října do konce května.  O kroužek byl velký zájem.   Kroužek probíhal každých 

čtrnáct dní, dvě hodiny.  Děti se seznámily se základy vaření a pečení, ale i s méně zábavným uklízením a 

umýváním nádobí.  Nejdůležitější v kroužku bylo, aby žáci dodržovali bezpečnost!!! 

Dle mého názoru, byl kroužek KUCHTÍK velmi v oblibě a příští rok se zase budu těšit s dětmi na další 

spolupráci. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Kuchtík 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Gabriela Přidalová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 2., 3., 5. ročník 14dětí 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal od měsíce října do konce května.  O kroužek byl velký zájem.   Kroužek probíhal každých 

čtrnáct dní, dvě hodiny.  Děti se seznámily se základy vaření a pečení, ale i s méně zábavným uklízením a 

umýváním nádobí.  Nejdůležitější v kroužku bylo, aby žáci dodržovali bezpečnost!!! 

Dle mého názoru, byl kroužek KUCHTÍK velmi v oblibě a příští rok se zase budu těšit s dětmi na další 

spolupráci. 
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NÁZEV KROUŽKU: SPU 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Gabriela Přidalová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 1., 3., 5., 6., 8. ročník 12 dětí 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal jednou týdně 60minut.  Činnost byla prováděna na PC, individuálně dle potřeb každého žáka.  

Nejčastěji jsme se věnovali procvičování ČJ a M. Činnost kroužku jsem konzultovala s vyučujícími. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Logopedie 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Gabriela Přidalová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ):1., 3., 8. ročník 14 dětí 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal každý týden dvě hodiny.  Logopedická péče probíhala individuálně s každým žákem.  Dle 

mého názoru, děti kroužek navštěvovaly rády. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU:  Flétnička 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Šárka Pajpachová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 1. A,1. B, 1. C, 2. A, 2. B 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Většina dětí, které se do kroužku přihlásily, již na flétničku hrály ve školce. Protože každé z nich bylo na jiné 

úrovni, museli jsme ale začít od začátku. Díky základním znalostem dělaly děti velké pokroky, zpočátku to šlo 

takřka samo, později musely začít i trošku cvičit. Během roku se naučily celou základní řadu tónů . Dokáží zahrát 

jednoduché písničky  -  některé z not, některé zpaměti, každý podle svých schopností. 

 

 NÁZEV KROUŽKU: Výtvarka 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Šárka Pajpachová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 1. A, 2. A, 4. B 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

V kroužku se sešli děti rozdílného věku. Prvňáčci však byli velmi kreativní a šikovní a čtvrťákům se velmi rychle 

vyrovnali. Pokud něco nešlo, starší ochotně pomáhali. 

Během roku jsme pracovali s nejrůznějším materiálem – vzhledem k věku dětí převažoval papír, vyráběli jsme 

ale i z dýhy, přírodnin a různých dekoračních materiálů. Děti si vyzkoušeli techniku malby, kresby, koláže, 

decoupage, quillingu, malbu na sklo, prostorovou tvorbu i zajímavé tvoření pomocí bublifuku, tisku z bublinkové 

folie a další. 
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NÁZEV KROUŽKU:  Angličtina pro 3. Ročník 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Mgr. Kamila Novotná, Mgr. Lucie Víchová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 2. A, 2. B, 3. A, 3. B., 3. C (14) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal jednou týdně 60 minut. Je určen pro třeťáky, ale letos do něj byli přijati čtyři šikovní žáci 

druhých tříd. 

Jedná se o přípravný kurz na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE Movers. Zkouška Cambridgeské univerzity je 

mezinárodně uznávaná a v České republice ji lze absolvovat jen na omezeném počtu škol. Pokud budou mít žáci 

zájem, mohou ji složit na konci 5. třídy. Děti samozřejmě mohou rozvíjet angličtinu bez konečné zkoušky. Její 

složení není podmínkou pro účast na kurzu. Výuka probíhala podle učebnice Fun for Starters, kterou si žáci 

zakoupili. Zhruba v polovině příštího roku by měli navázat dalším dílem Fun for Movers. 

Činnost je zaměřena na prohlubování a rozšiřování slovní zásoby a frází. Žáci rozvíjí svoje znalosti angličtiny a 

jsou povzbuzováni k dalšímu studiu. 

Kroužek hodnotím kladně a chtěla bych na něj navázat ve čtvrté třídě, kam se můžou přihlásit další žáci, i když 

ho neabsolvovali ve třetí třídě. Zároveň bych ho chtěla opět otevřít pro třeťáky. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Angličtina pro 4. ročník 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Mgr. Kamila Novotná 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): IV. ABC (14 žáků) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal jednou týdně 60 minut. Jedná se o přípravný kurz na mezinárodní jazykovou zkoušku YLE 

Movers. Zkouška Cambridgeské univerzity je mezinárodně uznávaná a v České republice ji lze absolvovat jen na 

omezeném počtu škol. Pokud budou mít žáci zájem, mohou ji složit na konci 5. třídy. Děti samozřejmě mohou 

rozvíjet angličtinu bez konečné zkoušky. Její složení není podmínkou pro účast na kurzu. Výuka navazovala na 3. 

ročník a probíhala podle učebnice Fun for Starters, kterou si žáci zakoupili v loňském školním roce. Nově 

přihlášení žáci si ji koupili letos a pokračovali s námi.  Příští rok budem pokračovat s učebnicí Fun for Movers, 

kterou už si někteří žáci zakoupili. 

Činnost je zaměřena na prohlubování a rozšiřování slovní zásoby a frází. Děti rozvíjí svoje znalosti angličtiny a 

jsou povzbuzováni k dalšímu studiu. Výuka probíhala v učebně s interaktivní tabulí, se kterou jsme často 

pracovali. Letos jsme činnost kroužku ukončili návštěvou kina Lucerna, kde jsme zhlédli představení Ovečka 

Shaun. 

Kroužek hodnotím kladně a chtěla bych na něj navázat v páté třídě. 
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NÁZEV KROUŽKU: Angličtina pro 5. ročník 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Mgr. Kamila Novotná 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): V. ABC (17 žáků) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal jednou týdně 60 minut. Jednalo se o závěrečný rok přípravného kurz na mezinárodní jazykovou 

zkoušku YLE Movers. Zkouška Cambridgeské univerzity je mezinárodně uznávaná a v České republice ji lze 

absolvovat jen na omezeném počtu škol. Pokud mají žáci zájem, mohou ji složit na konci 5. třídy. Děti 

samozřejmě mohou rozvíjet angličtinu bez konečné zkoušky. Její složení není podmínkou pro účast na kurzu. 

Výuka navazovala na 4. ročník a probíhala podle učebnice Fun for Movers, kterou si žáci zakoupili v loňském 

školním roce.  

Činnost je zaměřena na prohlubování a rozšiřování slovní zásoby a frází. Děti rozvíjí svoje znalosti angličtiny a 

jsou povzbuzováni k dalšímu studiu. Výuka probíhala v učebně s interaktivní tabulí, se kterou jsme často 

pracovali. 

Čtyři žáci skládali zkoušku YLE Movers. Konala se 1. 6. na ZŠ Masarova. Výsledky dostanou během června. 

Kroužek hodnotím kladně a chtěla bych v něm pokračovat v příštím roce přípravou na další úroveň Cambridgské 

zkoušky, a to KET. Pokud projeví účastníci zájem, mohou ji složit na konci sedmé třídy. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU: Brno pro mladé historiky 

VEDOUCÍ KROUŽKU: Mgr. Kamila Novotná 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): IV. B, V. AB, VI. AB 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

V rámci kroužku Brno pro mladé historiky jsme během školního roku chodili objevovat známá i méně známá 

brněnská místa. Kroužek navštěvovali žáci ze čtvrté až šesté třídy. Na první procházce Brnem jsme si prošli 

centrum a povídali si o jednotlivých památkách. Na dalších setkáních jsme pak viděli mnichy u kapucínů. Zašli 

jsme do Památníku Leoše Janáčka, kde skladatel tvořil svá nejvýznamnější díla. Nachází se v zahradním domku 

na Smetanově ulici, kde Janáček žil a chodil vyučovat do varhanické školy, která stála vedle. Na začátku prosince 

jsme si navodili vánoční atmosféru návštěvou dílny v Paláci šlechtičen, kde si děti mohly vyzkoušet některé 

vánoční obyčeje.  

Po Novém roce jsme si prohlédli prostory Labyrintu pod Zelným trhem, kde někteří účastníci kroužku skončili za 

svoje prohřešky na pranýři. S ostatními jsme potom navštívili žalář pro zvlášť těžké zločince na Špilberku. 

V únoru jsme se vydali za tajemstvím Petrova a vystoupili na jeho věže, odkud jsme si užili krásný výhled na 

celé Brno. Navštívili jsme výstavy Velká Morava a Vulkány- tepny Země v Paláci šlechtičen. Před Velikonocemi 

jsme sem zavítali na dílnu, kde si účastníci kroužku vyrobili svoje vlastní malé morény, oblékli se do kostýmů a 

zkusili si velmi hlučný masopustní průvod. 

Když přišlo jarní počasí, zajeli jsme se podívat na brněnskou přehradu. Společnost Povodí Moravy nám umožnila 

prohlídku přehrady zevnitř a zajistila výklad o vzniku a funkci přehrady. V květnu jsme se podívali do 

Jurkovičovy vily. Činnost kroužku jsme ukončili návštěvou vily Tugendhat, která je zapsána na seznamu 

světového dědictví UNESCO. 

Kroužek hodnotím kladně a chtěla bych v něm pokračovat i v příštím roce. 

 

  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO
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NÁZEV KROUŽKU: Sportík 

VEDOUCÍ KROUŽKU:  I. Lancmanová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ): 2. B, 3. A, 3. C (20) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal jednou týdně 60 minut. Děti se zdokonalovali nejen ve známých míčových hrách – vybíjená, 

kopaná, košová, miniházená - ale naučili se i spoustu nových. Procvičovali jsme přihrávky, driblink, střely na 

bránu a koš. Činnost kroužku jsme tradičně zakončili v lanovém centru Junglepark. 

 

 

 

NÁZEV KROUŽKU:  Miniházená 

VEDOUCÍ KROUŽKU:  I. Lancmanová 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ):  3. A, B, C (14) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal jednou týdně 60 minut. Děti se zdokonalovaly nejen v miniházené, ale zahráli si i jiné míčové 

hry. Procvičovali jsme přihrávky, driblink, střely na bránu. Výběr dětí se účastnil Majlontské školní ligy 

miniházené, kde obsadil krásné druhé místo. Činnost kroužku jsme tradičně zakončili v lanovém centru 

Junglepark. 

 

 

NÁZEV KROUŽKU:  Step 

VEDOUCÍ KROUŽKU:  Mgr. Roman Matal 

TŘÍDY (POČET DĚTÍ):  I. A, II. A, III. A, B, C, V. B (17žáků) 

HODNOCENÍ ČINNOSTI 

Kroužek probíhal pravidelně každý týden jednu hodinu, ve které se děti naučily vždy nový stepový úder nebo 

krok. Ty jsme potom spojovali do jednoduchých variací, ze kterých na konci školního roku vzniklo závěrečné 

vystoupení na školní akademii. Děti step baví a budou v něm pokračovat. 

 


