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1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
      Základní škola a Mateřská škola Brno, příspěvková organizace,  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 5 348 + 8 24,85  

2. stupeň 8 4 225 + 3 28,12  

Celkem 22 9 573 + 11 26,48 700 

   

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  598 492 53 53 

L 13  ŠJ – výdejna 610 566  44 

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

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30. 6. 2014 

Fyzické osoby 12 

Přepočtení na plně zaměstnané 11,6 
 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů Kapacita 

Celkem 8 240 8 / přepoč. 6,089 240 

 

 

 

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 37,455/40 93,65/100 

z toho odborně kvalifikovaných 35,458/38 93,30/100 

 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  0 

 

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:   5 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:    4 

  

2.1. 4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet:               7 

  

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 11 

36-50 let 2 18 

51 a více 1 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 4 36 

Rodičovská dovolená 0 7 
 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Cizí jazyky 

- SSS Brno  - Angličtina pro žáky s SPU pro I. a 

II. stupeň – strategie pro práci s dyslektiky 

- SSS Brno – Kurz anglického jazyka pro 

pokročilé 

- SSS Brno – Anglický jazyk pro učitele 

- NIDV – Digitální technologie v jazykovém 

vzdělávání 

- Descartes – „Internet im Deutschunterricht“ 

- European School of Languages 
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1 

1 

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 

       -     MMB – Eleektronický zápis do ZŠ 

       -     NIDV - Úpravy ŠVP v systému INSPIS 

       -     Škola dotykem – použití tabletů ve výuce 

 

2 

1 

Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 

- Seminář metodiků prevence 

- Setkání výchovných poradců 

- Metodické vedení rizikových forem chování 

- POKOS – příprava občanů k obraně státu 

 

1 

1 

1 

1 
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- Nebezpečný útočník ve škole 

 

1 

Přírodní vědy 

- MU Brno Fyzikální kavárna 

 

 

1 

 

Pedagogika 

        -    UJAK  Praha – speciální pedagogika     

        -    MUNI – Speciální pedagogika - učitelství 

        -    MUNI  - speciální pedagogika 

        -    Edupraxe – Role speciálního pedagoga v ŠVP 

        -   MŠMT – Vzděláváme společně 

        -   PPP Brno . diagnostika schopností v oblasti čtení 

            a psaní 

        -   PPP Brno – intervence a stimulace v oblasti čtení 

            a psaní 

        - H – mat,o.p.s. – Hajného metoda pro I. stupeň 

          Začátečníci 

                          1 

                          1 

                          1  

                          1 

                          1 

                          1 

                          1 

                          1 

                          1 

Jiné 

- SSS Brno  Rozvíjíme čtenářskou gramotnost 

- Letní geografická škola 

- Keramický kurz  - reliéf, plastika 

- Keramika RAKU – točení na kruhu 

- Quilling – tvoření papírových proužků 

- Výroba netradičních přání 

- Presafe – Mimořádné situace ve školských 

zařízeních 

 

12 

1 

1 

1 

1 

1 

42 

       -  ČČK - Zdravotník zotavovacích akcí 

 

3 

 

Celkem 90 

 

 

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. 74 

 

74 0 0 0 

2. 81 80 1 0 0 

3. 56 

 

56 0 0 0 

4. 73 

 

64 9 0 0 

5. 65 

 

53 12 0 0 

Celkem za I. st. 349 

 

327 22 0 0 

6. 63 

 

40 22 1 0 

7. 64 

 

33 30 1 0 

8. 42 

 

17 22 3 0 

9. 55 

 

25 30 0 0 

Celkem za II.st. 224 

 

115 104 4 0 

Celkem za školu 573 442 126 4 0 

 

 

II. pololetí 
Ročník Počet žáků Prospělo s 

Vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 74 

 

74 0 0 0 

2. 80 79 1 0 0 

3. 56 

 

54 2 0 0 

4. 73 

 

65 8 0 0 

5. 65 

 

46 19 0 0 

Celkem za I. st. 348 

 

318 30 0 0 

6. 65 

 

36 29 0 0 

7. 64 

 

31 32 1 1 

8. 41 

 

17 24 0 0 

9. 55 

 

18 36 1 0 

Celkem za II.st. 225 

 

102 121 2 0 

Celkem za školu 573 420 151 2 0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

I. pololetí 
 

 

 

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

2 5 0,88 

3 0 0 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,17 

3 0 0 
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  38 

I. pololetí – 27 – průměr na jednoho žáka 0,047 

II. pololetí  -11 - průměr na jednoho žáka 0,019 

        průměr na jednoho žáka: 0,066 

 

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 14 7 4 40 + 1 0 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 55 + 1 98 

nižší ročník 7. ročník / 5. Ročník 7/4 10,93 / 6,15 

Celkem 66 + 1  

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   17 

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

  

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   19 

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:  

  
KHS JMK  -  dle článku 28 nařízená ES č. 882/2004 

 

KHS JMK  - dle článku 28 nařízení ES č. 882/2004 

 

Podobecná zdravotní pojišťovna České republiky, regionální pobočka Brno, pro Jihomoravský 

kraj a Kraj Vysočina – kontrola plateb pojistného na veřejném zdravotním pojištění 

 

Statutární město Brno – OŠMT MMB – Hospodaření s finančními prostředky FKSP 

 

Statutární město Brno – OŠMT MMB – Využití finančních prostředků poskytnutých  z rozpočtu 

statutárního města Brna v roce 2015 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  

Odstranění a prevence nedostatků v písemné zprávě ze 13. 1. 2016 – KHS JMK 
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5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Přijetí žáka z jiné školy 14 0 

Přijetí žáka k plnění školní docházky 96 0 

Nepřijetí žáka k plnění školní docházky 13 4 

Odklad povinné školní docházky  8 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 0 

Povolení IVP 9 0 

 

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. 9. 2015 – 30. 6. 2016 

   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. 

 
 

Název projektu a 
registrační číslo 
projektu  

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – 
Šablony pro MŠ a ZŠ I 

Délka trvání projektu  2016 – 2018 

   Operační program  OP VVV  

    ZŠ a) jako žadatel  

           b) jako partner  

ZŠ jako žadatel 

Celková výše dotace  200.000,- + počet dětí/žáků školy   krát  2200,- Kč 
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Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
smlouvy, datum  

9. 5. 2016 

Stručný popis projektu  Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, vzdělávání 
dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem, společné 
vzdělávání 

 

Název projektu a 
registrační číslo 
projektu  

Zlepšení jazykových dovedností na ZŠ Blažkova 
CZ.1.07/1.1.00/56.1793 

Délka trvání projektu  1. 7. 2015 – 31. 12. 2015 

   Operační program  OP VK 

    ZŠ a) jako žadatel  

           b) jako partner  

ZŠ jako žadatel 

Celková výše dotace  982.693,- 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum  

07/2015 

Stručný popis projektu  Podpora kutikulární reformy a výuka cizích jazyků v cizích 
jazycích ve školách a školských zařízeních. 

 

 

 

Název projektu a 
registrační číslo 
projektu  

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092 

Délka trvání projektu  2016-2018 

   Operační program  OP  VVV  Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 
Brně 

    ZŠ a) jako žadatel  

           b) jako partner  

Škola Jako partner 

  Celková výše dotace  20.000.000,- 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
smlouvy, datum  

2. 11. 2015 

Stručný popis projektu  Zlepšení klimatu v školách 
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6.0.1. Další údaje o škole 

 

Doplnění výuky 

Veletrh středních škol – 9. třídy 

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

E –ON  - mise PLUS – 3.AB, 7.AB, 8.AB 

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

Knihovna J. Mahena – Klíčování prvňáčků – 1. ABC 

Autorské čtení – Hana Plachecká –Pohádky na každý den -  1.ABC 

Knihovna J. Mahena  - Vánoce v hudbě – 4. B 

Knihovna J. Mahena – Svět Thomase Březiny – 4.C 

Knihovna J. Mahena – Staré řecké baje a pověsti  - 6.AB 

Knihovna J. Mahena – Dobrodružná literatura  pro děti – 4.B 

Knihovna J. Mahena – Eliška Rejčka – 7.AB 

Divadlo Radost – Malý princ  - 4.B, 4.A, 5.C, 5.A 

Divadlo Radost – Krkonošské pohádky – 2.ABC, 4.C 

Divadlo Radost – Tři čuníci – 2.ABC 

Divadlo Radost – Sněhurka a sedm trpaslíků – 2.ABC 

Mahenovo divadlo – odpolední  představení– výběr žáků II. stupně – Don Juan 

Mahenovo divadlo  - odpolední představení– výběr žáků II. stupně – Black and White 

Divadlo Spejbla a Hurvínka – Hurvínkova cesta do Tramtárie ( Semilaso) – 3.AB 

Divadlo B. Polívky – Pohádky pod Řípem – pověsti české – 3.AB 

Divadlo B. Polívky – Čert a Káča – 3.AB 

Divadlo B. Polívky – Tři mušketýři – 3. AB 

Anglické divadlo – Buranteatre -  O Červené karkulce – 4.ABC, 5.ABC 

Anglické divadlo – Buranteatre – II. stupeň -  Peter black – II. stupeň 

CVČ Lužánky – dramatická výchova – Král Midas – 4.A 

CVČ Lužánky – Endemické bylinky – 2.A,  4.C 

Kino Špalíček – Hledá se Dorry – 4.C 

Kini Špalíček – Marťan – II. stupeň 

Noc ve škole s filmem – 7.AB, 9.A, 8.AB 

Anthropos – Vývoj člověka – 4.C 

Anthropos – Země na obzoru - Objevujeme Ameriku – 6.AB 

Hvězdárna a planetárium –Ptačí ostrov – 1.ABC 

Mobilní planetárium  - Planety sluneční soustavy – 1.ABC, 3.B, 4.C, 4.A, 5.C 

Mobilní planetárium  -  Původ života – 6.AB 

Hvězdárna a planetárium – Astronaut – 4.B 

Hvězdárna a planetárium – Tajemný vesmír – 6.AB 

Umprum – užité umění dříve a dnes – 4.B 

Bruslení – kluziště Za Lužánkami – II. stupeň 

Hvězdárna a planetárium – Astronomie pro děti – 1.ABC 

Anthropos – Vznik a vývoj lidského druhu – 6. AB 

Prohlídka Brna s průvodce – 8. AB 

Vida centrum – interaktivní expozice světa vědy a techniky – 3.AB 

Vida centrum -7.A, 9.A, 8.A 

Vida centrum – Mladí detektivové – 6.A 

Vila Tugendhat – 9. AB 

Technické muzeum – Svět nevidomých – 4.A 

Laser Game Brno – školní parlament 

Den s medvědem - – návštěva mláděte medvěda brtníka na školním hřišti 

Amavet – Velikonoční dílny – 4.B 

Sojčí jezírko – Lipka – jezírko – 3.B 

Veletrh cestovního ruchu – ČR, Evropa – 4.A 

Junglepark – 3.A 

KC Omega – Rozloučení se žáky 9.ročníků 

ZOO Brno – výukový program – 9.A 

Palác šlechtičen – Vánoce ve světě – výukový program – 6.AB 
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Palác šlechtičen – Jarní lidové zvyky – 6.B 

Lama centrum Hády – výukový program Znáte lamy ? – 6.B 

Jeden svět na dětem – hledání dodmova  – 6.AB 

Postcrossing – 4.ABC 

Planeta 3000 – východní Afrika – 7.AB 

Síla Lidskosti – Nicolas Winton – 9.AB 

Muzeum Šlapanice – Jídlo v proměnách času – 6.AB 

 

 

Školní družina  

Zábavné odpoledne se Skauty 

Malování na chodníku  

Knihovna J.Mahena – S beruškou do knihovny 

Knihovna J. Mahena – Veselé Velikonoce 

Knihovna J.Mahena – Dětská etiketa vesele a hravě 

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

 – 2. místo jeden žák, 3. místo jeden žák 

Výtvarná soutěž   

Puzzliáda 

Pexesiáda 

Karneval 

Dopravně vědomostní  celodružinová  soutěž 

Družinový pětiboj 

Čertovská diskotéka 

Pozadu  

 

6.0.2. Soutěže a olympiády 

Recitační soutěž I. a II. stupeň – Dětská scéna -  postup do městského kola 

Železný Empík (Městská policie)   - 4. Místo v městském kole 

Zeměpisná olympiáda – školní a městské kolo 

Eurorebus – korespondenční soutěž – II. stupeň 

Dějepisná olympiáda  - II. stupeň 

Olympiáda v českém jazyce  - školní kolo  

YPFE – Yong People in European Forests – Mladí lidé v evropských zemích  - 9.ročník - 9-místo 

YPFE – Yong People in European Forests – Mladí lidé v evropských zemích  - 7-místo – 3.místo 

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

English Jungle – soutěž v anglickém jazyce pro I. stupeň – 1. a 2.místo v městském kole 

Školní kolo anglické olympiády  - 11.místo v městském kole 

Olympiáda v německém jazyce  -  postup do městského kola A 2 – 8. místo v městském kole 

Olympiáda v německém jazyce  -  postup do městského kola C 2 – 5. místo v městském kole 

Přírodovědný klokan  - II. stupeň 

Matematický klokan – 2. – 9.ročník  

Pythagoriáda  - 6. ročník –5. ročník – 1. místo v městském kole 

Žabákova matematická olympiáda – školní kolo 

Babylon  - Rozumíme si ?soutěž v ČJ  

Pangea – matematická soutěž – I. a II.stupeň stupeň 

Turnaj ve vybíjené – městské kolo – I. stupeň  

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

Liga brněnských škol v orientačním běhu  - 4. místo škol ve finále 

Bobřík informatiky – žáci 5. – 9. tříd 

Logická olympiáda – II. stupeň 

Coca Cola Cup – II. stupeň - dívky 

Házená – okresní finále sportovní ligy ZŠ  - II. stupeň hoši – 3. Místo 

Házená – okresní finále sportovní ligy ZŠ  - II. stupeň dívky – 2. místo 

Okresní finále ve folrbalu -  - mladší žáci – 2. místo 

Vybíjená – I. stupeň 

Výtvarná soutěž – Karel IV. očima dětí -  
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Turnaj škol v miniházené – 3.AB – 1. místo,  4.ABC  - 4. Místo 

Brno – sever očima dětí literární a výtvarná soutěž 

Městská soutěž ve futsale – II. stupeň – 9. místo v městském kole 

Bobřík informatiky – 5. -  9. Ročník 

Brloh – soutěž v informatice – 7.ročník 

 

6.0.3. Projektové dny, školní projekty a miniprojekty 

unplugged – návykové látky – 6. ročník 

Sportovní den – II. stupeň 

Vánoční kapřík – 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 ,HV, NJ 

Den Dětí – Po stopách Karla IV.  - organizováno školním parlamentem 

Den Země – - program Recyklace pro 1.třídy  -  organizováno žáky 8. ročníku 

Sběr papíru – 2krát ročně – celá škola 

Sběr plastových víček pro postižené děti 

Mikulášská nadílka 

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 s Kometou  - II. stupeň 

Nocování ve škole 

Halloween – I. stupeň 

Evropský den jazyků – II. stupeň 

Týden barev – organizováno Školním parlamentem 

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

Folklor bez hranic – vystoupení folklorních souborů ( CZ, SK, CR) – jsme Evropané 

Seiferos – letové ukázky dravců – I. a II. stupeň 

Malí tesaři – práce se dřevem -3.A 

Přečti si knížku – 3.A 

Brněnské pověsti – 3.A 

Adopce na dálku – organizováno Školním  parlamentem 

English Aktive Week – 7.AB 

 

6.0.4. Preventivní programy, dopravní výchova 

První pomoc pro prvňáčky 

První pomoc pro 8. a 9. ročník  -ČČK 

Dentální hygiena – I. stupeň + 6.AB, 7.AB, 8.AB 

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

Veletrh středních škol  -  profesní orientace 

ŠD – Dopravně vědomostní soutěž – I. stupeň 

Amavet – Dopravní výchova – prevence a bezpečnost na silnici – 4A.B, 2.ABC 

Amavet – Prevence a ochrana člověka za mimořádných událostí – 4.B 

Amavet – Cesta do školy, cesta na hrad – 4.A 

Amavet – Vánoční dílny – 4.B 

Netolismus – organizace Podané ruce  - závislosti na hrách a internetu-4.ABC 

Hasičský den – HZS JMK Brno – I. a II. stupeň 

Spalovna SAKO Brno – 4.B 

MPB – Co mám dělat, když… - 5.BC 

Záchrana tonoucího – Vodní záchranná služba Brno – 5.ABC 

Než užiješ alkohol, užij mozek – výukový program – 7.AB 

Prevence proti krádežím – MPB – 6.AB 
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Prevence bezpečí na internetu 6.AB 

 

6.0.5. Srovnávací testy 

Přijímací zkoušky nanečisto – 9. ročník 

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

ČŠI – PIRLS 2016 – šetření čtenářské gramotnosti – 4.AC 

 

6.0.6.  Zahraniční zájezdy 

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

Jazykově poznávací zájezd do Rakouska – 7.AB, 8.Ab 

ŠVP Chorvatsko – 6. Ročník 

Vídeň – poznávací zájezd – 5.ABC 

Vánoční Bratislava – 8. a 9. ročník 

 

6.0.7. Školní výlety, exkurze 

Adaptační kurz pro žáky 6.tříd 

Soběšice – vlastivědná vycházka – 2.A, 4.C 

Velkomoravský den Mikulčice – 6.AB, 7.AB, 4.B 

Farma Ráječek – exkurze – 3.AB 

Jak se co dělá – exkurze ve výrobních podnicích SK Technik a CESK – 3.B 

Rohozec – farma s hospodářskými zvířazy a Tišnov – 3.B 

ZOO Brno – 3.B 

Medromoravia – exkurze do výrobny medu – 4.C, 2.A 

Dolní Rožínky – 5.A 

Pasohlávky – 6.B 

Beskydy – Štrambek – 6.A, 7.AB, 8.AB 

 

6.0.8. Školy v přírodě 

Chorvatsko – Lopar – San Marino – 6. ročník 

LVK Praděd – 7.ročník 

ŠVP Rožnov pod Radhoštěm – 2.A, 4.C 

ŠVP Podmitrov -3.B, 5.B, 5.A 

ŠVP Křižanov – 2.B, 2.C 

ŠVP –  Křižanov - 1.AC 

ŠVP Tři Studně – 1.B, 4.A 

ŠVP Horní Bečva – 3.A, 5.C 

ŠVP Prudká – 4.B 

 

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 

 

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. 

Celoročně jsme zveřejňovali na nástěnce aktuality týkající se environmentální výchovy. Žáky jsme 

se snažili aktivně zapojit do třídění odpadu – papír, PET láhve, víčka od PET láhví, vysloužilé drobné 

elektrozařízení, baterie, staré cartrige a úsporné zářivky. Naše škola je dlouhodobě zapojena do 
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recyklačního programu  Recyklohraní. Tento program si klade za cíl realizovat zpětný odběr tříděného 

odpadu (baterie, drobné elektro zařízení, úsporné zářivky) s osvětovou činností. Třikrát za rok proběhl 

sběr papíru, průběžně drobné elektrozařízení, baterie a úsporné zářivky. Získané peníze za sběr papíru 

slouží na chod školního zookoutku a na odměny pro nejlepší třídy i jednotlivce ve sběru papíru. 

Žáci naší školy sbírají i víčka od PET lahví, které se posílají dále, a výtěžek z jejich sběru je použit pro 

postižené děti.  

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

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

tak upevňovat vztah člověk-zvíře, apelujeme na zodpovědnosti při péči o domácí mazlíčky.  

V rámci Dne Země si žáci osmých tříd připravily program na téma Recyklace a následně ho 

odprezentovali žákům prvních tříd. Součástí programu byla krátká prezentace a následovali praktické 

úkoly, kde se žáci naučili,  který odpad třídit a do jakých kontejnerů ho vyhazovat.  

Na prvním stupni se pořádaly 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. 

 

6.2. Hodnocení činnosti školní družiny 
 

Ve školním roce 2015 / 2016 naši ŠD navštěvovalo 240 dětí. 

Děti byly rozděleny do osmi oddělení : 

 

1. oddělení     3.B, 4.B                   Bc. Tereza Čechová  

2. oddělení     2.C, 4.C                   Bc. Kristýna Botíková DiS 

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

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

5. oddělení     1.A, 4.AB                pí. Andrea Vardanová 

6. oddělení     1.B, 4.AB                pí. Marie Ondrovičová 

7. oddělení     2.B, 4.B, 5.C           Bc.. Martin Urbánková 

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

 

 

Ve všech osmi odděleních byl  každý den pro všechny děti přichystaný zajímavý program. 

Děti často střídaly zájmové činnosti a všechny měly možnost se aktivně zapojit                      

do celoročního plánu ŠD. Samozřejmě měly dostatek času i na odpočinek a spontánní 

aktivity, které pomáhají k uvolnění po vyučování a regeneraci sil. 

I v letošním roce každý měsíc proběhla celodružinová soutěž nebo zábavná akce : 

 

září – družinový pětiboj 

říjen – malování na chodníku 

listopad – pexesiáda 

prosinec –čertovská diskotéka 

leden – superstar 

únor – výtvarná soutěž  

březen – karneval 

duben – puzzliáda 

květen – pozadu 

červen – dopravně vědomostní soutěž 

 

Všechny děti také měly možnost se svým oddělením navštívit knihovnu J. Mahena. 

Paní knihovnice v prosinci naše prvňáčky zábavnou formou uvedla do světa knih a program 

S Beruškou do knihovny se všem moc líbil. 
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Veselé Velikonoce bylo téma pro druháky. Zajímavosti o tomto svátku byl pro děti poučný, 

ale i zábavný. 

Děti 3. a 4. ročníků se dozvěděly mnoho nového a zajímavého o chování v programu Dětská 

etiketa vesele a hravě.  

Naše děti se rovněž zúčastnily obvodního kola pěvecké soutěže, kde se velmi pěkně umístili 

sourozenci Lužní. Alžbětka získala 2. místo  a Mikulášek 3. místo. 

Všech těchto společných akcí se zúčastnilo celkem 1476 dětí. 

                                                                                        

                                                                    

                                                                         Andrea Vardanová, vedoucí vychovatelka  ŠD 
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Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - Anglický jazyk 4 65 

Deskové hry 1 9 

Příprava na přijímací zkoušky 2 32 

Sport, TV, turistika 5 92 

Kuchtík 3 41 

Umělecké obory 7 89 

Zdravotní, speciální pedagogika, 

logopedie 

2 27 

Máme rádi Brno 1 7 

Celkem 25 362 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

Hodnocení kroužků je uloženo u ZŘ školy. 

 

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 VPK „ Zlepšení jazykových dovedností na ZŠ Blažkova“ 

 

- byla provedena generální oprava hlavního rozvodu studené a teplé vody a topení ve III. pavilonu 

 

- proběhla rekonstrukce herny školní družiny 

 

- byla zrekonstruována učebna výtvarné výchovy 

 

- 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 podařil připravit 

  a uskutečnil se 3. školní ples rodičů a přátel školy 
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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 

      Role speciálního pedagoga v ŠVP 

      Konference Vzděláváme  společně 

 

školní metodik prevence: 

Semináře metodiků prevence 

Metodické vedení rizikových forem chování 

KVV Brno – POKOS 

VYNSPI – Preventivní pracovník na pokročilé úrovni 

 

školní psycholog: zajišťuje PPP Kohoutova 

školní speciální pedagog: zajišťuje PPP Kohoutova 

 

8.2. Hodnocení výchovného poradenství 

           
     Jako výchovná poradkyně se zabývám zejména následujícími oblastmi – kariérním 

poradenstvím a s ním spojeným přijímacím řízením na střední školy, péčí o žáky s poruchami 

učení a žáky integrované a žákům, kteří mají problémy s prospěchem a chováním. 

     V řadě případů spolupracuji s metodičkou prevence, dále pak s psychology v pedagogicko 

- psychologických poradnách, etopedy z SVP, sociálními pracovníky a kurátory v rámci 

OSPOD. Konzultujeme další kroky, kterými se bude ubírat naše následná péče o žáka, 

nedílnou součástí těchto konzultací je i těsná spolupráce s rodiči problémových žáků. 
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     Naše škola spadá pod Pedagogicko – psychologickou poradnu Brno, Kohoutova, rodiče 

však mohou, na základě vlastního uvážení, zvolit i poradnu jinou.  V případě problémového 

chování žáků spolupracujeme s SVP Veslařská. 

     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 ve spolupráci s třídním učitelem vypracujeme IVP, který konzultujeme 

s příslušným poradenským zařízením. Máme vytvořenou databázi žáků s SVP, která je 

umístěna ve sborovně školy. Všichni pedagogičtí pracovníci se musí seznámit 

s doporučeními, jak se žákem pracovat. Dbám na to, aby těmto žákům byla věnována patřičná 

péče v souladu s doporučením PPP a aby vyučující brali ohledy na jejich specifické poruchy. 

     Žákům integrovaným je poskytována jedna vyučovací 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 v rámci této hodiny žáci zejména 

procvičují a upevňují probírané učivo, hodina probíhá mimo vyučování. 

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

vybraným dětem z jednotlivých ročníků, které potřebují individuální péči a nejsou 

integrované. Tato spolupráce se nám jeví jako přínosná a jsme rádi, že bude pokračovat i 

příštím školním roce. 

     Z hlediska kariérového poradenství se věnuji shromažďování materiálů, které se týkají 

přijímacího řízení na střední školy, předávám je žákům devátých tříd i jejich rodičům. 

V rámci časových možností se účastním setkání výchovných poradců pořádaných 

jednotlivými středními školami. Žáci pravidelně dostávají katalogy středních školy, žáci 

devátých ročníků se se svými třídními učiteli zúčastnili Veletrhu středních škol v Brně. 

Rodiče jsou o možnostech studia na středních školách a podmínkách podávání přihlášek na 

střední školy informováni na schůzkách v lednu. Pro žáky devátých ročníků připravuje naše 

škola předtištěné formuláře přihlášek na SŠ. Žáci devátých ročníků mají možnost navštěvovat 

kroužek Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Pro žáky osmých 

ročníků objednáváme testování společnosti Scio zaměřené na jejich další profesní směřování. 

     Ve spolupráci s třídními učiteli a vedením školy řešíme také výchovné potíže žáků. Za 

tímto účelem svoláváme výchovné komise, kterých se účastní zákonní zástupci žáka, 

v letošním školním roce jsme se neobešli bez pomoci pracovníků OSPOD Brno – sever. 

     V posledních měsících se věnujeme vytvořením budoucího školního poradenského 

pracoviště, které by mělo od září začít pracovat ve složení výchovná poradkyně, metodička 

prevence a dvě speciální pedagožky. 

 

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  

8.4 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Autismus III. 2 

Poruchy chování IV. 1 

SPU V. 1 

SPU VI. 1 

SPU                 VII. 2 

Lehké mentální VIII. 1 

SPU                  IX. 1 

Celkem  9 
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8.5 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Celkem   

Skupinová integrace na naší škola neprobíhá. 

 

Minimální preventivní program 2015/2016 

Škola:                                       ZŠ a MŠ Brno, Blažkova 9   

Školní metodik prevence:        Mgr. Marcela Keberlová 

Počet žáků celkem:                    574 (I. stupeň 350  žáků,    II. stupeň 224 žáků) 

 

 Koncepce MPP vycházela z aktuální úrovně rizikových forem jednání ve škole.  

 Vzhledem k tomu, že škola vykazuje dlouhodobě nízkou míru rizika, byl plán zaměřen 

především na primární prevenci. 

 Cílová skupina byla definována jako skupina dětí a mládeže od 6 do 16 let věku s nízkým 

rizikem výskytu negativních  projevů chování. 

   

 Na prvním stupni byl kladen důraz na rozvoj osobnosti a prosociálního chování dětí, 

bezpečného prostředí tříd podporující vzájemný respekt, budování vztahů důvěry mezi 

učitelem a žákem, týmové spolupráce, sebeúcty, komunikační dovednosti, pocitu  

 bezpečí , tolerance, kvalitního využití volného času dětí, spolupráci s rodiči.  

 Informace rodičům byly podávány na třídních schůzkách, na individuálních pohovorech s 

třídním učitelem, prostřednictvím zápisů v žákovské knížce, telefonicky.  

 Některé řešené případy týkající se chování žáků byly projednány s rodiči na individuálních 

pohovorech s ředitelem školy, se zástupkyní ředitele školy, s výchovnou poradkyní,  

 se školním metodičkou prevence. 

 Na druhém stupni bylo cílem MPP zvýšit informovanost žáků v oblastech návykových látek, 

kriminality mládeže, zdravého životního stylu atd.  

 Zkvalitnit vztahy v kolektivech žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc a spolupráci 

mezi žáky a předcházet ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům.  

 Třídy absolvovaly projektový den zaměřený na problematiku šikany. 

 Dětem jsme se snažili nabídnout širokou paletu kroužků a vyplnit tak kvalitně a zajímavě 

jejich volný čas.  

 Žáky jsme se snažili vést ke správnému sebehodnocení,  přijatelnému zvládání stresu, ke 

schopnostem řešit problémy bez pomoci návykových látek.  

 MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního 

roku byly získávány podklady pro jeho vyhodnocení. 

 Šesté třídy absolvovaly program Unplugged zaměřený na prevenci užívání návykových látek       

 Věnovali jsme zvýšenou pozornost problémovým žákům a vztahům ve třídních kolektivech 

(jedná se vyloučení dětí z kolektivu třídy, urážky atd.) Návštěva PPP- mapování vztahů 

 V některých případech bude nutné se zaměřit  na lepší komunikaci učitelů se žáky a také na 

vzájemnou komunikaci mezi učiteli.   

 

Východiska tvorby MPP  
Minimální preventivní program školy byl zpracován na základě Metodického pokynu k primární 

prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (MŠMT ČR č. j.: 21291/2010-28) 

 Základním principem primární prevence rizikového chování u žáků je výchova k předcházení 

a minimalizaci rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 

pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových 

situací osobnosti. Jedná se o oblast zabývající se prevencí v oblastech - 

 a)  agrese, šikana,  kyberšikana, násilí, vandalismus, intolerance, antisemitismus, extremismus, 

rasismus a xenofobie, homofobie 

b)      záškoláctví, 

c)      závislostní chování, užívání všech návykových látek, netolismus,  gambling 
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d)      rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 

e)      spektrum poruch příjmu potravy, 

f)       negativní působení sekt, 

g)      sexuální rizikové chování, 

             h)      domácí násilí 

              i)      sebepoškozování 

 

  Hlavní cíl programu 
 Základním principem strategie prevence rizikového chování byla výchova žáků ke zdravému 

životnímu stylu s cílem zabránit výskytu rizikového chování v daných oblastech, jejich 

sociální a osobnostní rozvoj i rozvoj jejich komunikačních dovedností.  

 Předcházení rizikovému chování na škole slouží začlenění MPP do ŠVP a učebních plánů, 

zapracováním do školního řádu a vnitřního řádu a řešením aktuálních problémů souvisejících 

s výskytem rizikového chování ve škole.  

 MPP vytvářel třídní učitel na základě evaluace minulého školního roku, reagoval tak na 

potřeby své třídy, byl založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní 

práce, zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků 

školy. Velmi důležitou oblastí je podpora kvalitního využívání volného času. 

  Garant programu a jeho spolupracovníci 

 Za koordinaci preventivních aktivit zodpovídal školní metodik prevence rizikového chování 

Mgr. Marcela Keberlová 

 ŠMP spolupracoval s ostatními pedagogickými pracovníky školy, s odborníky a institucemi 

zabývajícími se problematikou rizikového forem chování žáků, 

 ŠMP seznamuje ředitele školy s aktualizovaným programem, ředitel školy je garantem MPP. 

 

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. 

 

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 
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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 

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) 

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 

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 1. 9. 2016. 

Výroční zpráva byla projednána a schválena pedagogickou radou dne 13. 9. 2016 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne 4. 10. 2016.         

V Brně dne 13. 9. 2016 

 

 

Mgr. Petr Kapounek 

ředitel školy 


