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1.0 Základní charakteristika školy 

   Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace je plně organizovaná 

škola městského typu. 

   Je umístěna ve dvou budovách vzdálených od sebe cca 5 minut chůze. Na obou stupních 

jsou v ročníku  většinou tři, čtyři, někdy i pět  paralelních tříd. Kapacita školy je 960 žáků. 

Pracoviště školy: 

Uprkova 1: část tříd 1. stupně, 1.- 4. ročník 

Horácké náměstí 13: 1.- 9. ročník         

 Budovy základní školy jsou umístěny v klidném prostředí v oblasti Řečkovic s dobrou 

dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna. Obě budovy mají 

zahrady, na kterých jsou vybudovány učebny v přírodě. 

 Budova Horácké náměstí – je starší budova panelového typu. Plně organizovaná výuka 

zde byla zahájena v roce 1976. V těsné blízkosti budovy je sportovní hřiště, které škola 

bezúplatně využívá. Jeho součástí je fotbalový stadion, atletický ovál, doskočiště a dvě malá 

hřiště pro míčové hry. Přímo na pozemku školy je menší hřiště pro míčové hry a dopravní 

hřiště s funkční dopravní signalizací. Součástí školy jsou dvě tělocvičny, v menší z nich je 

položena žíněnka pro pro úpolové sporty (12x12 m), na které probíhá trénink sportovních tříd 

a je používána i pro gymnastická cvičení. K tělocvičnám patří tři šatny a k dispozici jsou také 

sprchy. Tyto šatny a sprchy byly v létě 2015 zrekonstruovány. 

 Odborné učebny budovy: chemie, biologie, fyzika, jazyková učebna, hudebna, dvě 

počítačové učebny, výtvarná výchova, cvičná kuchyňka a dílna s keramickou pecí. Žáci mají 

k dispozici také studovnu. Často je využívána učebna školního psychologa, která slouží 

například k výuce dramatické výchovy, k aktivitám v třídnických hodinách, jako relaxační 

místnost pro přestávky a je využívána i pro setkávání žákovského parlamentu. Velkou měrou 

je také za dobrého počasí používána učebna na školní zahradě. Tato učebna je vhodná i pro 

výuku dalších předmětů, kdy žáci pobývají na čerstvém vzduchu a mohou využít přírodního 

prostoru. 

 Přístup na internet je zajištěn WIFI sítí. Učitelé mají pro svou práci a práci žáků 

k dispozici notebooky. Všechny třídy a odborné učebny jsou vybaveny datovou nebo 

interaktivní technikou. Někteří učitelé jsou vybaveni tablety a pro žáky je k dispozici 15 

tabletů  pro použití ve výuce. V letošním školním roce probíhá výměna části notebooků pro 

učitele. Tato výměna by měla pokračovat i v následujícím období. 

 Součástí školy jsou také kabinety a sborovna. Probíhá postupná rekonstrukce kabinetů 

a každý rok je se souhlasem zřizovatele zrekonstruována část prostor, které využívají 

pedagogové nejen pro svou práci, ale i pro individuální práci se žáky, konzultace 

se zákonnými zástupci žáků a další jednání. V této budově je školní jídelna, která byla v roce 

2003 rekonstruována a vyhovuje všem hygienickým požadavkům. Na tomto pracovišti jsou 

umístěna tři oddělení školní družiny. 

 Hygienická zařízení pro žáky i učitele byla v letech 2003 a 2005 celkově zrekonstruována. 

Celá budova byla v roce 2010 zateplena, byla vyměněna okna a opraveny střechy. 

 Budova Uprkova – tato budova byla přiřazena ke škole v roce 1993 a vznikla přestavbou  

a rozšířením původní mateřské školy. K budově patří hřiště pro míčové hry. Odborné učebny 

budovy: víceúčelová místnost (zde probíhá výuka Tv 1.-3. ročníku, 4. ročník přechází na 

výuku Tv do budovy Horácké náměstí). Je zde výdejna stravy a osm oddělení školní družiny. 
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I v této budově jsou kabinety a sborovna. V budově je řada míst, která jsou využívána jako 

studijní kouty pro práci dětí mimo třídy a relaxaci o přestávkách. Pro relaxaci o přestávkách 

i výuku je za příznivého počasí využívána také školní zahrada. 

Přístup na internet je zajištěn WIFI sítí. Učitelé mají pro svou práci a práci žáků k dispozici 

notebooky. Všechny  třídy jsou vybaveny datovou nebo interaktivní technikou. 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola Brno, Horácké náměstí 13, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno úřad městské části Řečkovice a Mokrá Hora 

 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. et Mgr. Ivana Melichárková 

Statutární zástupce ředitelky školy a zástupce pro I. stupeň, pracoviště Uprkova: 

Mgr. Miloslav Tvrz 

Zástupkyně ředitelky školy pro I. stupeň, pracoviště Horácké náměstí: Mgr. Libuše Švecová 

Zástupkyně ředitelky školy pro II. stupeň: Mgr. Vladimíra Chalupníková 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 

Základní škola plně organizovaná. 

Školská zařízení: školní družina, školní jídelna, školní výdejna. 

Škola má dvě pracoviště:  

Horácké náměstí 13 – 1.-9. ročník, školní družina, školní jídelna. 

Uprkova 1 – 1.- 4. ročník, školní družina, výdejna stravy. 

1.5 Kontakty: 

telefon:  541 321 507 

fax:  541 321 507 

e-mail: skola@zshoracke.org 

http: www.zshoracke.org 

 

1.6 Úplná  škola  

 Počet tříd 
Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

http://www.zshoracke.org/
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1.stupeň 23 5 566 24,6 - 

2.stupeň 14 4 338 24,14 - 

Celkem 37 9 904 24,43 960 

Do počtu žáků nejsou zahrnuti žáci plnící školní docházku v zahraničí: 14 žáků. 

Počty jsou uvedené dle zahajovacího výkazu k 30.9.2016. 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 Datum zřízení: 1.1.2005 

 Předseda a členové ŠR: 

     Od 1.1.2015 

     Předseda: Miloslav Tvrz 

     Členové:  Gabriela Oaklandová 

 Dušan Motyčka 

 Michaela Malinová 

 Oldřich Gardáš 

 Renata Špinarová 
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1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program 79-01-C/01 

Základní škola AMOSEK 
79-01-C/01 Základní škola 1. –  9. ročník 

 

Jiné specializace, zaměření:  

daltonské prvky ve výuce, 

program Začít spolu – I. A, III. A 

matematika Hejný – I. A, I. C, I. D, VI. A, VI. B, VII. B, VIII. A 

rozšířená výuka jazyků, 

rozšířená výuka TV se zaměřením na úpolové sporty. 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 

Počet strávníků 

děti  a 

žáci   
zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 

L 11  ŠJ  – úplná  1 491 67 86 

L 13  ŠJ – výdejna 1 304 25 46 

Náhradní stravování     

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

Počty jsou dle výkazu k 31. 10. 2016 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016 

Fyzické osoby 11 

Přepočtení na plně zaměstnané 9,1 

 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 11 315 fyz. 11  / přepoč.  8,3 330 

Počty jsou dle výkazu k 31. 10. 2016 

Z činnosti ŠD 2016/2017 

   Nedílnou součástí školy byla během školního roku družina, která poskytuje zájmové 

vzdělávání žákům ve volném čase. Je určena pro žáky 1. stupně a nabízí pravidelnou, 

příležitostnou, vzdělávací a rekreační činnost. 
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   Vychovatelky se snažily žákům vytvářet takové prostředí, ve kterém se cítili spokojeně, 

 jistě a bezpečně. Pracovaly dle měsíčních plánů a při každodenní práci měly na zřeteli cíle 

stanovené vzdělávacím programem. 

   Všechny vychovatelky pořádaly v rámci školní družiny tematicky zaměřené skupinové 

aktivity nejen pro zájemce ze všech oddělení družiny, ale také pro žáky nenavštěvující školní 

družinu. V rámci školní družiny byly zařazeny tyto skupinové aktivity: keramika, Babiččina 

krabička – 2 skupiny, Sportík, taneční kroužek, jóga, dramatický kroužek, Zdravotníček, 

Tvořivá dílna. 

   Družinu ve školním roce 2016/17 navštěvovalo 315 žáků rozdělených do jedenácti 

oddělení. Tři oddělení na pracovišti Horácké náměstí, osm oddělení na pracovišti Uprkova. 

Oddělení se naplňovala do počtu třiceti žáků. 

   Pro činnost pravidelnou i zájmovou využívá družina své prostory, které jsou vhodně 

upraveny na příjemné prostředí, ve kterém žáci tráví volné chvíle po vyučování. Některá 

oddělení využívají pro svou činnost školní třídy, kde mají vkusně upravené koutky. 

   Provoz školní družiny byl stanoven na dopoledne od 6.30 hodin do 7.40 hodin a odpoledne 

od 11.40 hodin do 17.00 hodin. 

   Všechna oddělení se účastnila  pravidelných besed a tvoření v místní knihově a výtvarných 

soutěží. Celá družina kreslila do soutěže Brno snů. 

   I letos vychovatelky pořádaly pro žáky společné měsíční akce, které jsou velmi oblíbené 

a jejich úkolem mimo stránky zájmově vzdělávací je seznámení s prostředím a žáky 

z druhého pracoviště. 

 

Akce školní družiny 

- Barevné seznamovací odpoledne – seznamování a kreslení na hřišti HN 

- Pasování prvňáčků na čtenáře – spolupráce s knihovnou a s panem starostou                                   

-    Sluníčkový podzim – výtvarné tvoření pro knihovnu 

- Akce Had – zábavné odpoledne na HN – tvoření z listů v plenéru 

- Strašidla mezi námi – výroba vlastního strašidla 

- Jarmark 

- Čertovské řádění – čertovské veselení ve všech odděleních školní družiny 

- Hvězdičkové dílny – výroba vánočních ozdob a přáníček 

- Sněhulákiáda – stavíme sněhuláky  

- Karneval – společenské tance , ukázky práce zájmových kroužků 

- Brno snů – jak si představuji Brno budoucnosti – výtvarná soutěž 

- Velikonoční dílničky – výroba velikonočního kuřete 

- Čarodějnické řádění a tvoření 

- Tulipánové dílničky – dárečky ke Dni matek 
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- Moje babička – výstava našich kreslených babiček v místní knihovně                                                         

-    Jídelníček – zdravě se stravujeme                                                         

- Odplouváme na prázdniny – rozloučení s družinou 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK - počet oddělení - počet dětí - počet vychovatelů - Kapacita - 

celkem - - fyz. / přepoč.  

Z činnosti ŠK: Ve škole není školní klub. 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 52.6/55 95,6/100 

z toho odborně kvalifikovaných  51,6/54 93,8/98,1 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2  

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 : 13/10,05  

2.2 Věkové složení učitelů 

 Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 15 

36-50 let 3 21 

51 a více 0 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 7 48 

Rodičovská dovolená 0 5 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 

z toho  a) asistent pedagoga: 6,87/12 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 

            d) mentor:   2  
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2.4 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie  

Hodnotové vzdělávání 66 

Řešení výchovných problémů ve třídě 51 

Strategie a atmosféra školy 1 

Začít spolu 1 

FIE – úvodní seminář 36 

Bezkonfliktní komunikace 1 

Spolužáci v inkluzivní třídě 3 

Základní kurz Rorschachovy metody 1 

Psychoterapeutický výcvik v biosyntéze 1 

Cizí jazyky  

Výuka AJ s podporou ICT 1 

Teaching English Upper Primary I. 2 

Teaching English Upper Primary II. 2                                                     

Park Conference 1 

Hry ve výuce cizího jazyka smysluplně 2 2 

Výuka AJ ve skupinách 1 

Speciální pedagogika, SVPU  

Konference Mensa pro rozvoj nadání 1 

Seminář výchovných poradců na ÚP 

k inkluzivnímu vzdělávání 
1 

Vedení skupin problémových dětí 2 

Intervence ve školní třídě 2 

Žák s potřebou podpůrných opatření 3 

Speciální pedagogika, studijní program 

MU 
1 

Řešení problémů ve třídě 9 

Víkend o nadaných dětech 1 

CKP – inkluze ZŠ Kociánka 11 

Jak sestavit plán pedagogické podpory 1 
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Mentorské dovednosti učitele 2 

Mentoring 1 

Koučing, mentoring 3 

Individuální vzdělávací plán 1 

Nadaní žáci 7 

Šablony - doučování 1 

Práce s asistenty 1 

Konference MAP 1 

Mezinárodní konference Kyjev 1 

Informatika, PC, SIPVZ  

Networking a Computing 2 

Edookit 4 

Umění a kultura  

Opravdu zbývá jen hluk? Jak porozumět 

hudbě 20. a 21. století 
1 

Práce s barevnými jíly 1 

Společenské vědy  

Památník Terezín – jak vyučovat o 

holocaustu 
2 

Centrum pro studium demokracie a kultury 

– porozumět 20, století 
1 

Migrace, imigrace a Evropa 1 

Legislativa, řízení, ekonomie  

Šablony - projekty 1 

Akademie pro ředitele 1 

Sport, TV, turistika  

Instruktorský kurz lyžování 1 

Instruktorský kurz snowboardingu 1 

Instruktor vodní turistiky 1 

Asistent trenéra na soustředění dívek a žen 

v zápase – Kladno, Praha 
1 

Výchovné poradenství,prevence 

soc.pat.jevů 
 

Setkávání preventistů 3 

Setkávání výchovných poradců 2 

Konference kariérového poradenství 2 
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Alternativní pedagogika  

Daltonská konference Brno 12 

Daltonská konference - Rakousko 1 

Přírodní vědy  

Regionální centra Elixíru 1 

Konference projektu Elixír do škol 1 

Hejný matematika 21 

Čtenářská a matematická gramotnost 1 

Kaštánkové počítání 1 

Výuka na 1.stupni pro matematicky nadané 

žáky 
1 

Český jazyk a literatura  

Literatura pro děti a mládež v novém 

miléniu 
1 

Diagnostika schopností a dovedností 

v oblasti čtení a psaní 
1 

Sloh bez obav 1 

Posouzení vývoje psaní a čtení na 1.stupni  1 

Zdravotnictví, BOZP, PO  

Zdravotní školení pro pedagogy první 

pomoc 
55 

Ochrana za mimořádné situace 53 

Jiné  

Konference otevřených škol 1 

Školení – elektronická podpora zápisu 2 

Školení cvičných fakultních učitelů 5 

 Celkem 404 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

 vyznamenání 
Prospělo Neprospělo  Opakuje 

1. 122 122 0   

2. 103 100 3   

3. 112 108 4   

4. 116 84 32   

5. 115 82 32 1  

Celkem za I. stupeň 568 496 71 1 0 

6. 95 61 34   

7. 69 32 37   

8. 78 37 40 1  

9. 96 31 65   

Celkem za II. stupeň 338 161 176 1  

Celkem za školu 906 657 247 2 0 

14  žáků  plní školní docházku v zahraničí. Tito nejsou zahrnuti mezi hodnocené žáky. Nebylo u nich provedeno 

přezkoušení. Rodiče o toto přezkoušení nepožádali. 

Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 

1 – první 

pololetí 

1 – druhé 

pololetí 

 

0,22 

 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  101 

průměr na jednoho žáka: 0,11 

Pochvaly na vysvědčení: ve druhém pololetí školního roku bylo uděleno 33 pochval zapsaných na 

vysvědčení. Tyto pochvaly byly uděleny za reprezentaci školy, práci v Žákovském parlamentu, za 

práci pro třídní kolektiv. 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 

 Ve škole tento rok nebyl integrován žádný žák s mimořádným nadáním. Žákům 

s rychlejším tempem a pro žáky nadané byla přizpůsobována výuka a zadávány nadstandardní 

úkoly. Škola je připravena integrovat děti s mimořádným nadáním. 



12 

 V rámci návaznosti na projekt Elixír do škol byl i tento rok pro žáky se zájmem o přírodní 

vědy poskytován kroužek pro první i druhý stupeň, který žáky seznamoval formou pokusů 

s fyzikálními jevy. Tento kroužek byl hrazen z příspěvku na Síť brněnských otevřených škol. 

     Ve druhém pololetí byl otevřen  kroužek pro žáky, kteří mají zájem se dále rozvíjet. Tento 

kroužek byl také hrazen z příspěvku na Síť brněnských otevřených škol, 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

 
Gymnázium SOŠ SOU 

4leté studium 6leté studium 8leté studium   

Počty přijatých žáků 22 8 18 51 23 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 96 
10,59 z celkového počtu 

žáků 

nižší ročník/5.ročník/7.ročník 18 -5.r./8 – 7.r. 
15,65/11,59 z počtu žáků 

jednotlivých ročníků 

Celkem 101  

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  15 

Důvody: stěhování, rozhodnutí rodičů,  krátkodobý pobyt dětí z krizového centra. 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 23 

Důvody: stěhování, rozhodnutí rodičů, krátkodobý pobyt dětí z Krizového centra Hapalova. 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 V tomto školním roce žádná kontrola neproběhla. Škola se zúčastnila pouze 

dotazníkového šetření ČŠI v rámci internetového sběru dat a testování žáků devátého ročníku. 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  

 Žádná opatření nebyla zavedena vzhledem k tomu, že kontrola nebyla. 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 V tomto školním roce byla provedena kontrola ze strany Úřadu práce na využívání 

pracovníků vedených úřadem práce mezi nezaměstnanými. 

4.4  Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

   Nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
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5.0 Výkon státní správy 

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

5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  20 0 

Nepřijetí dítěte k předčasnému zahájení školní docházky 0 0 

Zamítnutí povolení individuálního vzdělávacího plánu 0 0 

Povolení přestupu ze střední do odpovídajícího ročníku základní 

školy 
0 0 

Přestup z jiné základní školy během školního roku 23 0 

Přestup z jiné základní školy od 1 .9. 2017 21 0 

Rozhodnutí o přijetí do budoucího prvního ročníku – někteří se po 

přijetí rozhodnutí rozhodli pro jinou školu nebo se přestěhovali či 

zažádali o odklad povinné školní docházky, z toho důvodu bude 

počet nastupujících žáků  nižší 

120 0 

 Nepřijetí do budoucího prvního ročníku 8 0 

Rozhodnutí o individuálním vzdělávání 0 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

6.1  Údaje o odborných pracovnících  

6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 4 
dvě MU – výchovné 

poradenství, ostatní 

školení 

vysokoškolské 

školní metodik prevence 3 školení vysokoškolské 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  1,4  vysokoškolské 

školní speciální pedagog     

 

 

6.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 

výchovný poradce  3                     1      / 1 
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školní metodik 

prevence 
 2                     1      /  1 

školní psycholog 2   

školní speciální 

pedagog 
   

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Klára Bednaříková – školní psycholog 

Psychoterapeutický výcvik v metodě Biosyntéza (2015 – dosud) 

Výcvik v Rorschachově metodě (2014  – dosud) 

Hodnotové vzdělávání C.M.  

Vedení skupin problémových dětí  – Braun  

Intervence ve školní třídě  – Braun  

Žák s potřebou podpůrných opatření 

Konference Kariérové poradenství  

Praxe v Nemocnici Bohunice  – psychiatrická klinika a odd. klinické psychologie 

Řešení problému ve třídě  – Společně k bezpečí, o.s. 

FIE 

Martin Hofman – školní psycholog 

- Hodnotové vzdělávání C.M. 

Alena Khazalová – výchovný poradce 

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Konference Kariérové poradenství 

FIE 

Seminář VP  na ÚP k inkluzivnímu vzdělávání 

Řešení problému ve třídě  – Společně k bezpečí, o.s. 

CKP – projekt se ZŠ Kociánka 

Michaela Kovářová – metodik prevence   

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Řešení problému ve třídě  – Společně k bezpečí, o.s. 

FIE 

Setkání metodiků prevence 

Irena Košutová – výchovný poradce, metodik prevence 

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Seminář Jak sestavit plán pedagogické podpory 

Řešení problému ve třídě  – Společně k bezpečí, o.s. 

FIE 

Lenka Mynářová – výchovný poradce 

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Řešení problému ve třídě  – Společně k bezpečí, o.s. 

Mentorské dovednosti učitele  –  Středisko služeb školám / A.Dobrovolná 
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Individuální vzdělávací plán – Edupraxe / Ondráčková 

Projekt CKP – projekt se ZŠ Kociánka 

Ilona Nesňalová – metodik prevence 

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Řešení výchovných problémů ve třídě – Společně k bezpečí, o.s. 

FIE 

Setkání metodiků prevence 

Irena Procházková – výchovný poradce 

Vedení skupin problémových dětí / Braun  

Intervence ve školní třídě  / Braun  

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Řešení problému ve třídě  – Společně k bezpečí, o.s. 

CPK – projekt se ZŠ Kociánka 

FIE 

Michaela Rinková – speciálně pedagogická péče 

Konference Mensa pro rozvoj nadání 

Seminář Strategie a atmosféra školy 

Seminář Žák s potřebou podpůrných opatření 

Víkend o nadaných dětech 

Hospitace na ZŠ Bosonožská 

Hodnotové vzdělávání C.M. 

Řešení výchovných problémů ve třídě – Společně k bezpečí, o.s. 

FIE 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

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

Místa školních psychologů – část prostředků do 31.12.2016 byla poskytnuta z rozvojového 

programu MŠMT (0,7 úvazku), od 1.2.2017 se část hradí z projektu ESF (šablony, 1,0 

úvazku),  část je hrazena z prostředků školy poskytnutých v rámci ročního rozpočtu školy.  

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

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

Poruchy učení I. 0 - 

Poruchy chování  1 PO 3 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  0 - 

 II.   

Poruchy učení  3 PO 2 

Poruchy chování  0 - 

Tělesné postižení  1 PO 4 

Nadání  1 PO 2 

 III.   
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Poruchy učení  7 PO 2 

Poruchy chování  2 PO 2 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  1 PO 2 

 IV.   

Poruchy učení  14 1xPO 3, PO 2 

Poruchy chování  3 PO 2 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  0 - 

 V.   

Poruchy učení  16 PO 2 

Poruchy chování  2 PO 2 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  0 - 

 VI.   

Poruchy učení  6 PO 2 

Poruchy chování  2 PO 2 

Tělesné postižení  1 PO 4 

Nadání  0 - 

Autismus  1 PO 3 

 VII.   

Poruchy učení  4 PO 2 

Poruchy chování  1 PO 2 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  0 - 

Sluchové postižení  1 PO 2 

 VIII.   

Poruchy učení  5 PO 2 

Poruchy chování  6 PO 2 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  0 - 

 IX.   

Poruchy učení  3 PO 2 

Poruchy chování  1 PO 2 

Tělesné postižení  0 - 

Nadání  0 - 

Autismus  1 PO 2 

Celkem  83  

 

Údaje jsou ze školní matriky k 31.3.2016 

6.4  Skupinová integrace – není 

 

7.1 Další údaje o škole 

Aktivity školy a účast žáků a pedagogů na životě obce: 

  Jako každý rok probíhala řada tradičních školních akcí. Byly to například: Haloween 

ve škole, dýňodlabání, mikulášské vystoupení, vánoční vystoupení pro bývalé zaměstnance 
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školy, různé akce s rodiči, letos opět sportovní a společenské akce s rodiči v rámci členství 

školy v Síti brněnských otevřených škol, vystoupení žáků v jednotlivých třídách, vánoční 

a velikonoční dílny. Celoškolní projektové dny – Knihománie, Tradice naší země. Dále také 

probíhaly projekty v rámci tříd a ročníků, každotýdenní setkávání našich i bývalých žáků 

v Herním doupěti a městská soutěž v deskových hrách, účast ve florbalové soutěži a 

v plavání,  návštěvy knihovny, ukázkové hodiny prvňáčků, Škola na zkoušku pro budoucí 

prvňáčky, ukázkové hodiny pro mateřské školy, edukativní skupiny pro předškoláky, 

ukázkové hodiny sportovních tříd pro žáky i rodiče. Letos třetí rok zorganizoval žákovský 

parlament pod vedením učitelů a školních psychologů třetí Dětský ples. Také letos byly opět 

změněny prostory – ples proběhl v tělocvičně školy. Dále také proběhly Dny otevřených 

dveří, Den jazyků, projekt Edison – výuka zahraničních studentů probíhající v anglickém 

jazyce, který byl i letos  úspěšný a naši žáci byli opět o něco méně ostýchaví v cizojazyčné 

konverzaci, vystoupení v domě Naděje, vydávání školního Zpravodaje,  dopravní výchova, 

besedy s policisty, výlety žáků I. i II. stupně do Prahy i na další místa, poznávací zájezd do 

Vídně, Skotska, výměnný pobyt našich žáků v Holandsku,  návštěva planetária, zoo, 

Moravské galerie, návštěva různých výukových programů, filmových a divadelních 

představení, spaní ve škole, vití adventních věnců, projekt Unplugged, účast na Veletrhu ZŠ, 

vedení tří seminářů na jarní Mezinárodní daltonské konferenci, poskytování dopravního hřiště 

k dopravní výchově soukromému subjektu, poskytování tělocvičen pro  soutěže, příspěvky do 

časopisu Řeč, uveřejňování aktualit na webových stránkách školy, žákovský parlament,  

pomoc žáků při organizačním zajišťování akcí školy – např. zápis do 1. tříd, jarmark, dětský 

ples, Valentýn, program pro žáky prvního stupně na zimní škole v přírodě... Vytvoření 

sociálních spotů žáky 9. ročníku a jejich prezentace. Závěrečné projekty žáků 9. tříd a jejich 

prezentace. Kariérové poradenství pro žáky 9. ročníku.

EVVO 

Na obou pracovištích probíhá vytváření vztahu žáků k ekologickému způsobu života, žáci 

jsou vedeni ke sběru odpadových surovin, šetření energií a pro výuku jsou využívány různé 

vzdělávací programy i prostředí školy, zejména obě zahrady. Učebny v zahradách jsou 

využívány i pro běžnou výuku a pobyt o přestávce. Každý rok probíhá Den Země, kdy si 

starší žáci připravují program pro mladší. Tento program probíhá v učebnách i mimo učebny 

a je velkým zážitkem pro obě skupiny žáků.

 Zapojení školy do projektů:  

  Rozvojový program MŠMT, který poskytl další prostředky na zachování místa školního 

psychologa do prosince 2016.  

   Škola nyní čerpá finanční prostředky z výzvy ESF. Šablony – pozice školního psychologa, 

vzdělávání učitelů, čtenářské kroužky, spolupráce s rodiči. 

   Byly využity prostředky z Magistrátu města Brna – mentoři. Tato aktivita navazovala na 

projekt: Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách. 

   Projekt Edison – výuka vedená studenty ze zahraničí. 

   Se sousedním gymnáziem spolupracujeme na projektu Podpora přírodovědného 

a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. 

   Škola se zapojila jako spolupracující do CKP Kociánka v rámci inkluze ve vzdělávání, jako 

spolupracující do CKP v rámci výuky matematiky Hejný. 

   Příští školní rok bude škola CKP pro FIE. V tomto školním roce proběhly organizační 

záležitosti a úvodní školení pro všechny učitele.
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Mezinárodní spolupráce: 

 Naše škola je členem Czech dalton a členem Dalton International. Pokračuje spolupráce 

s holandskou daltonskou školou. Tento rok proběhl vzájemný výměnný pobyt žáků mezi 

oběma školami. 

 Proběhly tři semináře pod vedením školního psychologa a dvou učitelek na mezinárodní 

daltonské konferenci. 

 Uskutečnil se výjezd do Anglie a jednodenní návštěva Vídně. Žáci sportovních tříd se 

úspěšně zúčastnili řady mezinárodních turnajů. 

Péče o talentované žáky:  

 Péče o talentované žáky je přímo zahrnuta do našeho školního vzdělávacího programu 

AMOSEK, daltonský způsob výuky, který je realizován na naší škole, umožňuje rozvoj 

talentovaných žáků a uplatňování individuálního přístupu k nim. Výuka je doplňována 

o rozšiřující učivo, využívá se alternativních učebnic, PC, žáci mají možnost účastnit se řady 

olympiád a soutěží, je využíváno projektů, nabízena zájmová činnost. 

 Péče o zaostávající, problémové žáky: 

 Také péče o tyto děti je zahrnuta do našeho vzdělávacího programu, na škole máme 

několik učitelů, jejichž aprobace zahrnuje speciální pedagogiku, a o žáky je pečováno v rámci 

individuální integrace a v rámci kroužků. Jsou používány speciální pomůcky a výukové PC 

programy, ve škole je školní poradenské pracoviště, jehož členem je také školní psycholog. 

Škola úzce spolupracuje s PPP, SPC a jejich psychology a speciálními pedagogy. Pracovníci 

poradenských zařízení navštěvují naši školu a konzultují s učiteli průběh vzdělávání 

u integrovaných žáků. Také daltonský způsob výuky umožňuje přizpůsobení požadavků 

výuky těmto dětem a individuální péči o ně. V případě žáků, u kterých je příčina neúspěchu 

například v nedostatečné motivaci žáka, v nepodnětném prostředí apod., vstupuje do jednání 

výchovný poradce, psycholog, snažíme se spolupracovat s rodinami a najít cesty 

ke spolupráci, motivaci žáků a zlepšení jejich úspěšnosti ve škole. 

   Pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami znamenal tento školní rok změny 

v poskytování podpůrných opatření, které zahrnovaly například poskytování předmětu 

speciálně pedagogické péče, pedagogické intervence, pomoc asistenta pedagoga a další dle 

individuálních vzdělávacích potřeb. 

   Rovněž zapojením do projektu města Brna bylo využito práce mentorů pro žáky ohrožené 

školním neúspěchem. Pomocí mentorů, kteří se věnovali zaostávajícím žákům, byla ještě více 

individualizována péče o ně.

LVVZ, školy v přírodě:  

 V rámci sportovních skupin proběhlo zimní soustředění zaměřené na sjezdové lyžování, 

kterého se zúčastnili žáci sportovních skupin i tříd, ve kterých jsou tyto skupiny zařazeny. Pro 

ostatní žáky byl zorganizován LVK 7. ročníku , zimní škola v přírodě s lyžováním pro žáky 1. 

stupně, které se letos opět zúčastnili i žáci 9. ročníku, kteří se podíleli na programu pro děti, 

řada škol v přírodě a výletů. Velký úspěch měl letos opět adaptační výjezd žáků nových 

šestých tříd. Tradicí je také nocování ve škole a následné společné třídní akce.

Testování žáků:  

 Naše škola se  zúčastnila testování žáků 9.ročníku, který organizuje ČŠI

  Účast školy v soutěžích, olympiádách 
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Soutěž, olympiáda kolo 
počet účastníků školního kola, umístění v dalších 

kolech 

Olympiáda v českém jazyce školní 10 

Spisobraní školní 7 

Recitační soutěž I. stupeň školní 42 

Recitační soutěž I. stupeň okresní 2 

Recitační soutěž II. stupeň školní 15 

Babylon – čtenářská gramotnost školní Celý 5. ročník, z toho 57 úspěšných řešitelů 

Babylon – čtenářská gramotnost městské 15, z toho 12 úspěšných řešitelů 

Tajemství slavkovského zámku, 

literární soutěž 
celostátní 

1. místo – Zuzana 

Zelenková 

Evropa ve škole školní 2 

Evropa ve škole krajské 1 

Logická olympiáda školní 51 

Logická olympiáda krajské 6 

Logická olympiáda celostátní 1 

Pangea školní 17 

Pangea celostátní 1 

Pythagoriáda školní  

16 žáků 5. ročník 

3 žáci 6.ročník 

1 žák 8.ročník 

Pythagoriáda  městské J. Záděra, 6. ročník, 4. místo 

Klokan  matematický státní 

Cvrček – celý 2. a 3.ročník 

Klokánek – celý 4.a 5.ročník 

Benjamín – 20 

Kadet - 11 

Matematická olympiáda  
školní 

 
     5. ročník – 15 žáků 

Matematická olympiáda městské 
1. stupeň - 7 

2. stupeň – 6 
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MATESO školní Celý 5.ročník, z toho 34 úspěšní řešitelé 

MATESO městské 16 

ibobr celostátní 
Kadet  26 

Benjamin 4 

Přírodovědná olympiáda školní 12 

Přírodovědný klokan školní 9 

Korchem SŠ chemická Korespondenční soutěž – žáci 9. tříd 

Mladý chemik školní 17 

Mladý chemik městské 

Karolína Vermouzková, IX. A, 1. místo 

Jan Padrta, IX. A, 2. místo 

Klára Pajerová, IX. D, 3. místo 

Chemický Horáček školní 9.ročník 

Dějepisná olympiáda školní 15 žáků 

Dějepisná olympiáda okresní 1 

Zeměpisná olympiáda školní 4 

Zeměpisná olympiáda městské 1 

Astronomická olympiáda školní 5 

Anglická olympiáda školní 24 

Anglická olympiáda okresní  3.místo – Kateřina Halabalová IX.C 

Německá olympiáda školní 14 

Německá olympiáda okresní 6.místo – Albert Svoboda, IX.B 

English Jungle školní 50 

English Jungle městské 

Klára Čermáková, I. C, 4. místo 

Petra Strážnická, II. A, 10. místo 

Bohuslava Vychodilová, III.A, 7. místo 

Marek Humár, V.B, 12.místo 

Znamení zvěrokruhu městské  Zuzana Janovská, Klára Šumpíková, 2.místo 

Sen o Brně městské 
3, Kateřina Halabalová, 1.místo, Natálie Hejčlová, 

2.místo, Filip Slovák, 4.místo 
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Sportuji, tedy jsem celostátní 65 

Mladý cyklista okresní Družstvo – 4, IV.B, 5.místo 

Oxford University Press – 

Project Competition: Heroes, 

Myths and Legends 

celostátní 3, účast 

Soutěž hnutí Brontosaurus: 

Zaostřeno na přírodu 
celostátní 1, účast 

Soutěž Ministerstva vnitra: Svět 

očima dětí - Závislosti 
celostátní 1, účast 

MY DVA group a.s. My dva 

s Jirkou Bouškou do Ria 2016 

(paracyklistika, parasportovci) 

celostátní 4, účast 

 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 2016/2017 

Sportovní soutěže 1. stupně  

 

 
Běhy brněnské mládeže 

  

Pořadatel Lužánky - středisko volného času , příspěvková organizace – pracoviště Lesná 

ve spolupráci se Sun sportem a statutárním městem Brno 

1. kolo: Brno - Lesná 22. 9. 2016 

 

1. místo: Doušková Kateřina (5.E) 

4. místo: Netrefová Lucie (3.D), Čech Ondřej (4.B) 

6. místo: Moskovčenko denis (2.A), Hudáková Charlotta (5.D) 

7. místo: Kala Martin (3.D), Stixová Marie (4.B), Martin Žalud (4.B) 

9. místo: Hudáková Carin (1.E), Müller Tobias (2.A) 

 

Počet účastníků: 30 

Počet bodů v 1. kole: 50 

Pořadí po 1. kole: 5. místo 

 

2. kolo: Brno - Lužánky 18. 10. 2016 

 

1. místo: Pantůčková Antonie (1.E), Doušková Kateřina (5.E) 

2. místo: Netrefová Lucie (3.D) 

5. místo: Hudáková Charlotta (5.D) 

6. místo: Krák Václav (1.E), Kala Marti (3.D), Gut Vojtěch (4.A) 

7. místo: Doláková Amálie (2.A), Müller Tobias (2.A), Čech Ondřej (4.B) 

8. místo: Pešková Natálie (2.C), Dobrovolný Adam (5.E) 

9. místo: Volf Lukáš (1.D), Friml Jan (2.C), Budská Karolína (3.C), Kopecká Eva (4.A) 

10. místo: Trávníčková Anežka (3.D), Suchý Pavel (5.E) 

 

Počet účastníků: 35 

Počet bodů ve 2. kole: 78 
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Pořadí po 2. kole: 2. Místo 

3. kolo: Brno - Lesná 25. 4. 2017 

 

1. místo: Pantůčková Antonie (1.E) 

3. místo: Pešková Natálie (2.C), Viktorin Štěpán (4.E), Hudáková Charlotta (5.D) 

4. místo: Václavíková Karolína (4.E) 

5. místo: Volf Lukáš (1.D), Netrefová Lucie (3.D), Dobrovolný Adam (5.E) 

6. místo: Kala Martin (3.D) 

7. místo: Kopecká Eva (4.A) 

10. místo: Prokešová Veronika (5.E), Suchý Pavel (5.E) 

 

Počet účastníků: 35 

Počet bodů ve 3. kole: 70 

Pořadí po 3. kole: 2. místo 

 

4. kolo: Brno - Lužánky 18. 5. 2017 

 

1. místo: Viktorin Štěpán (4.E), Pantůčková Antonie (1.E) 

2. místo: Pešková Natálie (2.C), Lucie Netrefová (3.D), Hudáková Charlotta (5.D) 

4. místo: Prokešová Veronika (5.E) 

5. místo: Müller Tobias (2.A), Dvořáková Adéla (4.E) 

6. místo: Lukas Martin (2.A), Dobrovolný Adam (5.E) 

7. místo: Kala Martin (3.D) 

8. místo: Volf Lukáš (1.D), Kopecká Eva (4.A) 

9. místo: Gut Vojtěch (4.A), Nespěšná Kateřina (1.D), Suchý Pavel (5.E) 

10. místo: Pantůček Václav (3.C), Suchánek Adam (5.B) 

 

Počet účastníků: 37 

Počet bodů ve 4. kole: 98 

CELKOVÝ POČET BODŮ: 296 

 

CELKOVÉ POŘADÍ: 2. místo 

 

Novoroční plavecké závody SBOŠ, ZŠ Jasanová 

 

1. - 3. ročník, 25.1.2017 

 

Počet účastníků: 6 

 

Kategorie dívek: 1. místo - Lucie Netrefová (3.D) 

                            3. místo – Magda Gazdová (3.D) 

  

Kategorie štafety škol: 1. místo 

 

 

4. a 5. ročník, 1.2.2017 

 

Počet účastníků: 6, bez umístění 

 

Florbalový turnaj SBOŠ, Tatran Brno – Bohunice 

 

20. 4. 2017 
 

Turnaje se zúčastnilo 13 chlapců z prvního stupně. 

 

Ze 4. B – Martin Grégr, Radek Kelbl, Jakub Straka 
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Ze 4.C –  Vilém Cambal, Antonín Hinze, Petr Štantejský, Alexandr Vašek 

Ze 4. D –  Matěj Janák,  Vít Kotinský, 

Ze 4. E – Filip Drobek, Štěpán Viktorín, Tomáš Cigánek, Tadeáš Trnka 

 

Týmu se nepovedlo postoupit do vyřazovacích bojů, protože obsadil 3. místo ve skupině.( postupovali 

2). 

 

Bilance týmu byla – 1 výhra., 2 prohry. 

 

Sportovní soutěže 2. stupně  

 

Výcvik jízdy na koních 

Moravské Knínice září – říjen 2016 

 

Žáci sportovních skupin navštívili jízdárnu v Moravských Knínicích, kde proběhl výcvik 

jízdy na koních, hry v přírodě a ukázka geocachingu. 

 

Běh brněnské mládeže 1.kolo 

Brno-Lesná 22.9.2016 

 

1. místo: Natálie Hluší 

2. místo: Tomáš Přerovský, Ondřej Dobeš, Monika Bartošová, Jiří Derka 

3. místo: Tereza Mračková, Tomáš Odcházel 

4. místo: Sabina Drápelová, Albert Svoboda 

5. místo: Marika Surová 

6. místo: Filip Kala, Petra Kopecká, Tereza Dvořáková 

7. místo: Tereza Vedralová, Lucie Dobešová, Jan Padrta 

8. místo: - 

9. místo: Patrik Nekuda, Adam Odcházel 

10. místo: Ramon Hudák, Jakub Sklář 

      

Po 1. kole byla naše škola se ziskem 106 bodů v celkovém pořadí na prvním místě ze 13. 

startujících ZŠ a gymnázií. 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Praha 25.9.2016 
 

Žáci: 

1. místo: Mykyta Horya 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Hradec Králové 1.10.2016 
 

Žáci: 

1. místo: Jaroslav Záděra 

2. místo: Mykyta Horya 

 

Mezinárodní turnaj dívek – zápas v.s. 

Werdau (Německo) 30.9.-1.10.2016 

 

5. místo: Tereza Dvořáková 
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7. místo: Adéla Vrtalová 

 

Okresní finále ve florbalu – sportovní liga ZŠ 

Brno 12.10.2016 

 

Naši sportovci porazili ve skupině soupeře ze ZŠ Masárova a ZŠ Milénova a prohráli se ZŠ 

Slovanské náměstí. Ve skupině obsadili 2. místo, na postup do semifinále to však nestačilo. 

 

Oblastní mistrovství v zápase v.s. 

Prostějov 15.10.2016 

 

Mladší žáci: 

1. místo: Jaroslav Záděra 

 

Žáci: 

1. místo: Mykyta Horya 

2. místo: Jakub Šotek 

3. místo: Martin Šoukal 

 

Běh brněnské mládeže 2. kolo 

Brno-Lužánky 18.10.2016 

 

1. místo: Filip Kala  

2. místo: Tereza Mračková, Tomáš Přerovský, Natálie Hluší, Jiří Derka 

3. místo: Tomáš Odcházel 

4. místo: Ondřej Dobeš, Monika Bartošová 

5. místo: Petra Mračková, Albert Svoboda 

6. místo: Marika Surová 

7. místo: Lucie Dobešová, Jan Padrta 

8. místo: Tereza Vedralová, Jakub Kala, Adam Odcházel 

9. místo: Ramon Hudák, Alice Sauerová 

10. místo: Adam Havlík, Adéla Soušková 

 

Po 2. kole je naše škola v celkovém pořadí na prvním místě ze 13. startujících ZŠ a gymnázií 

se ziskem 208 bodů. 

 

Badmintonový turnaj smíšených družstev „O pohár Petra Koukala“ 

Brno-BVV 4.11.2016 

 

V pátek 4. 11. se na brněnském Výstavišti odehrál badmintonový turnaj "O POHÁR PETRA 

KOUKALA" aneb Turnaj smíšených družstev ZŠ Jihomoravského kraje, který byl součástí 

veletrhu Sportlife. Naše družstvo vybojovalo skvělé 3. místo. 

 

Mistrovství České republiky v zápase řeckořímském 

Kladno 5.11.2016 

 

Mladší žáci: 

4. místo: Jaroslav Záděra 

 

Velká cena města Brna -  Mezinárodní turnaj všech kategorií – zápas v.s. 

Brno 12.11.2016 
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Žáci: 

1. místo: Mykyta Horya 

2. místo: Jakub Šotek, Martin Šoukal 

3. místo: Vojtěch Kudlička 

 

Žákyně: 

1. místo: Adéla Vrtalová 

2. místo: Marika Surová 

3. místo: Veronika Korčáková 

4. místo: Tereza Dvořáková 

 

Atletické závody – Ze školy na Botanku 

Brno 16.11.2016 

 

Disciplíny: 

 

Sprint na 30 m:  

11. místo: Tomáš Špaček – 4,77 s 

 

Skok daleký:  

14. místo: Tomáš Špaček – 427 cm 

 

Hod medicinbalem: 

5. místo: Martin Juříček – 8,90 m 

6. místo: Patrik Cako – 8,70 m 

8. místo: Pavel Bedřich – 8,20 m 

 

Skok do výšky: 

9. místo: Tomáš Špaček – 145 cm 

 

Velká cena Jihlavy – Mezinárodní turnaj v zápase řeckořímském 

Jihlava 19.11.2016 

 

Žáci: 

2. místo: Mykyta Horya 

3. místo: Jakub Šotek 

 

Okresní a krajské kolo v plavání 

Brno-Lesná 24.11.2016 

 

2. místo: Petra Kopecká (volný způsob) 

3. místo: Natálie Šínová (znak), Lucie Dobešová (volný způsob), Sabina Drápelová (prsa), 

 

Dívky navíc vybojovaly 3. místo ve štafetě v.z. v okresním finále a 2. místo v polohové 

štafetě v krajském finále. 

 

Mezinárodní turnaj v zápase v.s. 

Ostrava 26.11.2016 

 

Žáci: 
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2. místo: Mykyta Horya 

 

Mezinárodní turnaj dívek – zápas v.s. 

Chemnitz (Německo) 25.-26.11.2016 
 

Mladší žákyně: 

4. místo: Marie Kis 

7. místo: Petra Mračková 

8. místo: Tereza Mračková 

 

Žákyně: 

8. místo: Veronika Korčáková 

 

Bruslení žáků sportovních skupin 

prosinec 2016 - leden 2017 

 

V letošním školním roce žáci sportovních skupin opět zavítali na led a to na kluziště před OC 

Olympia, kde strávili hodinu nácvikem bruslařských dovedností. 

 

Silový čtyřboj ZŠ a víceletých gymnázií – Přebor Brna a JIM krajské kolo 

Brno 8.12.2016 

 

Družstva: 

3. místo v městském kole 

 

Mezinárodní turnaj v zápase řeckořímském 

Čechovice 3.12.2016 

 

Žáci: 

1. místo: Mykyta Horya 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Kolding (Dánsko) 21.-22.1.2017 

 

1. místo: Mykyta Horya 

 

Turnaj o pohár ředitelky školy v zápase a obratnosti 

ZŠ Horácké náměstí  28.1.2017 

 

1. místo – 6.C – Mgr. Pavel Kučera 

2. místo – 6.D – Mgr. Lukáš Novák 

3. místo – 8.C – Ing. Ilona Nesňalová 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Plzeň 11.2.2017 – 106 startujících z oddílů Slovenska, Bulharska, Rakouska, Německa a ČR 

 

2. místo: Mykyta Horya 

 

Mistrovství České republiky v zápase v.s. 

Ostrava 25.2.2017 
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Žáci: 

2. místo: Mykyta Horya 

4. místo: Jaroslav Záděra 

9. místo: Jakub Šotek 

 

Žákyně: 

1. místo: Adéla Vrtalová, Marika Surová 

 

Juniorky: 

2. místo: Veronika Korčáková 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Bielawa (Polsko) 4.3.2017 

 

2. místo: Tereza Mračková 

3. místo: Petra Mračková, Jana Boudná 

5. místo: Marie Kis, Silvie Dračková 

8. místo: Ludmila Richterová 

 

Okresní finále sportovní ligy v basketbalu ZŠ a víceletých gymnázií 

Brno únor 2017 dívky; 7.3.-8.3.2017 chlapci 

 

Okresní finále: 

dívky: 

1. místo:  Pavlína Budská, Andrea Foltýnová, Anna Opletalová, Michaela Kadlečková,   

 Kristýna Kinzlová, Anna Navrátilová, Alice Sauerová, Vendula Třísková 

 

chlapci: 

4. místo: Pavel Bedřich, Tomáš Bukáček, Patrik Cako, Jiří Derka, Ondřej Pšenička, Marek 

  Minář, Tomáš Špaček 

 

Florbalový turnaj SBOŠ 

Tatran Bohunice 21.4.2017 

 

Naši žáci se zúčastnili florbalového turnaje, kde se jim bohužel nepodařilo postoupit ze 

skupiny do dalších bojů. 

 

Velká cena Krnova - Mezinárodní turnaj mládeže – zápas dívek 

Krnov 22.4.2017 – 140 startujících z Polska a ČR 

 

Mladší žákyně: 

1. místo: Tereza Mračková, Petra Mračková 

3. místo:  Marie Kis, Jana Boudná 

5. místo: Silvie Dračková, Ludmila Richterová 

 

Běh brněnské mládeže 3.kolo 

Brno-Lesná 25.4.2017 

 

1. místo: Filip Kala, Natálie Hluší 

2. místo: Tereza Mračková, Monika Bartošová, Tomáš Odcházel 

4. místo: Tomáš Válek 
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5. místo: Petra Kopecká 

6. místo: Adam Havlík 

7. místo: Petra Mračková 

8. místo: Mykyta Horya 

9. místo: Jakub Kala, Tereza Dvořáková  

10. místo: Ondřej Dobeš, Jan Padrta 

      

Po 3. kole byla naše škola se ziskem 286 bodů v celkovém pořadí na prvním místě ze 14. 

startujících ZŠ a gymnázií. 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Pieszyce (Polsko) 29.4.2017 – 142 startujících z 15 klubů Polska a ČR 

 

Žáci: 

3. místo: Mykyta Horya, Jaroslav Záděra 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Thalheim (Německo) 29.4.2017 – 250 startujících z 10 zemí Evropy 

 

1. místo: Adéla Vrtalová 

3. místo: Veronika Korčáková 

5. místo: Petra Mračková 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Ludbreg (Chorvatsko) 6.5.2017 – 400 startujících ze 13 zemí Evropy 

 

2. místo: Jana Boudná, Marika Surová 

3. místo: Adéla Vrtalová 

7. místo: Silvie Dračková 

8. místo: Veronika Korčáková 

 

Mezinárodní turnaj mládeže – zápas v.s. 

Nový Jičín 6.5.2017 – 186 startujících ze 14 klubů Slovenska a ČR 

 

1. místo: Mykyta Horya 

 

Mistrovství České republiky v zápase v.s. 

Plzeň 13.5.2017 – 142 startujících z 28 oddílů ČR 

 

Mladší žáci: 

1. místo: Matěj Chudáček 

 

Mladší žákyně: 

1. místo: Petra Mračková 

2. místo: Tereza Mračková, Marie, Kis, Ludmila Richterová 

3. místo: Magdalena Slavíčková, Silvie Dračková 

4. místo: Jana Boudná 

 

Kadeti: 

1. místo: Mykyta Horya 
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Kadetky: 

1. místo: Adéla Vrtalová 

2. místo: Veronika Korčáková 

 

Běh brněnské mládeže 4.kolo - finále 

Brno-Lužánky 18.5.2017 

 

1. místo: Natálie Hluší 

2. místo: Tereza Mračková, Filip Kala, Jiří Derka 

3. místo: Michaela Vrašťáková, Tomáš Přerovský, Monika Bartošová, Tomáš Odcházel 

4. místo: Petra Mračková, Tomáš Válek  

6. místo: Adam Havlík, Jakub Kala, Natálie Sobociková 

7. místo: Ramon Hudák, Mykyta Horya, Adéla Vrtalová 

8. místo: Petra Kopecká, Leoš Gjumija, Adéla Soušková 

9. místo: Jakub Wiewiórka  

10. místo: Jakub Sklář 

      

Po 4. kole naše škola zvítězila v celkovém pořadí ze 14. startujících ZŠ a gymnázií se ziskem 

407 bodů. Podařilo se nám již počtvrté v řadě získat zlatý pohár. 

Spolu s umístěním prvního stupně naší ZŠ na druhém místě v celkovém pořadí jsme se opět 

stali školou s nejrychlejšími běžci v Brně :) . 

 

Lidice 2017 - Mezinárodní turnaj mládeže v zápase 

Kladno 19.-21.5.2017 – 351 startujících z 8 zemí Evropy 

 

Mladší žáci: 

1. místo: Matěj Chudáček 

 

Kadeti: 

2. místo: Mykyta Horya 

 

Mladší žákyně: 

3. místo: Tereza Mračková, Petra Mračková, Marie Kis 

4. místo:  Silvie Dračková, Ludmila Richterová 

5. místo: Magdalena Slavíčková 

 

Výcvik jízdy na koních 

Moravské Knínice duben – květen 2017 

 

Žáci sportovních skupin navštívili jízdárnu v Moravských Knínicích, kde proběhl výcvik 

jízdy na koních, hry v přírodě a ukázka geocachingu. Také žáci 5. ročníku si vyzkoušeli při 

třech návštěvách jízdárny péči o koně, výcvik jízdy na koních, hry v lese a na louce. To vše za 

pomoci a pod vedením žáků sportovních skupin na druhém stupni ZŠ. 

 

EKO Den s Kometou 2017 

Deblín 9.6.2017 

 

Žáci sportovních skupin se zúčastnili akce, která nebyla  jen o sběru odpadu, ale zejména o 

edukaci a o světě problematiky odpadového hospodářství a ekologie. Také se osobně setkali s 

hráči vítězného týmu naší extraligy v hokeji a mohli si s nimi promluvit a získat tolik ceněné 

podpisy. 
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7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. 

 Mezi spolupracující organizace patří DDM, DEV Lipka, Policie ČR, Městská policie, MU 

PdF, PPP Voroněžská a Zachova,  speciálně pedagogická centra, Help me, SVP Veslařská, 

Sládkova,  domo Naděje,  mateřské školy, gymnázium Terezy Novákové,  zahraniční školy, 

nezisková organizace Spolek rodičů a přátel školy ZŠ Horácké náměstí, sportovní klub TAK 

Hellas.

 Probíhá spolupráce s PdF MU v oblasti cvičných fakultních učitelů pro souvislé praxe 

i pro asistentské praxe. Škola je zařazena mezi fakultní školy.  

     Škola také spolupracuje s organizací H-mat při realizaci aktivit v souvislosti 

s matematikou vyučovanou metodou Hejného. Jednou z aktivit byla Letní škola matematiky 

metodou Hejného/H-mat, kterou naše škola ve svých prostorách hostila. Zajišťovali jsme i 

stravování účastníků a samozřejmě se řada našich učitelů účastnila i školení. Jedna naše 

kolegyně i jako aktivní lektorka. 

 V uplynulém školním roce se navázala spolupráce se školou Cyril Mooney v rámci 

Hodnotového vzdělávání. Učitelé a vychovatelé absolvovali školení, jehož výstupy nyní 

používají při práci s dětmi. 
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Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* 8 /  1 /         *  82/  21   /           

Společenské vědy 3 37 

Přírodní vědy 3 44 

Sport, TV, turistika 7 98 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

1 7 

Jiné 
Edukace pro předškoláky 

Herní doupě – klub deskových her 

10 

Volný přístup, nepravidelná  

účast * AJ/FJ 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu 

Šablony pro ZŠ Horácké náměstí Brno 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004446 

Délka trvání projektu 1.2.2017 – 31.1.2019 

Operační program Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel 

       b) jako partner 

Jako žadatel 

Celková výše dotace 2.186.992,- Kč 

Souhlas zřizovatele datum 20.4.2016 

Stručný popis projektu Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně 
profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora 
extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků.     
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9.0 Zhodnocení a závěr: 

 Vedení školy se snaží zabezpečit výchovně vzdělávací proces i oba provozy školy. Dlouhodobé 

cíle jsou obsaženy v koncepci rozvoje školy, která je zpracována na období školních roků 2014/15-

2019/2020, konkrétní úkoly jsou rozpracovány do celoročního a týdenních plánů. Každý učitel a 

vychovatel školy má svůj roční plán, který je na konci školního roku vyhodnocován při rozhovoru 

s vedením školy, a toto hodnocení je východiskem k plánování dalšího školního roku. I v letošním 

školním roce bylo toto hodnocení ze strany pedagogů i vedení školy pozitivní a naplánované úkoly 

byly splněny. Důležitou a silnou stránkou školy je vzájemná komunikace a spolupráce mezi pedagogy 

i mezi pedagogy a vedením školy. Často jsou využíváni i mentoři pro pedagogické pracovníky a 

konzultace se školními psychology a dalšími pracovníky školního poradenského pracoviště. 

 Velmi dobrá spolupráce je s městskou částí a ze strany obce je projevován zájem o chod školy. 

Škola se také snaží v průběhu roku informovat obec o důležitých otázkách provozu školy. Spolupráce 

probíhá velice úzce s pracovníky OSPODu a s pracovníky správy budov při udržování a opravách 

budov školy. 

     V tomto školním roce pokračovala ve své činnosti nezisková organizace Spolek rodičů a přátel ZŠ 

Horácké nám. Brno, zapsaný spolek. 

 Také spolupráce s rodiči a jejich účast na aktivitách školy je v posledních letech na dobré úrovni. 

Ze strany rodičů je i zájem o práci ve školské radě. Ve větší míře spolupracuje část rodičů, která se 

aktivně zapojuje ve třídách, kde je uskutečňovaný program Začít spolu. Ze strany školy je snaha 

o maximální informovanost rodičů o dění ve škole. Umožňuje to elektronická žákovská knížka, 

konzultační hodiny učitelů, které jsou pravidelně každý týden, a webové stránky školy. Snažíme se 

zvyšovat účast žáků při hovorových hodinách tak, aby rozhovor o průběhu vzdělávání dětí probíhal ve 

trojici – žák – učitel - rodič.  

 Do výuky jsou od prvního ročníku zařazovány prvky daltonské výuky, které vedou děti 

k samostatnosti, spolupráci a odpovědnosti za sebe. Tento způsob výuky je zařazován až do devátého 

ročníku. Naše škola je členem organizace Czech dalton. Na jaře 2007 jsme byli zařazeni mezi členy 

Dalton International. V květnu 2008 jsme získali titul Česká daltonská škola a oficiální plaketu Dalton 

International. V roce 2012 byl obnoven titul Česká daltonská škola a v minulém školním roce proběhla 

recertifikace tohoto titulu na 20. mezinárodní konferenci. Učitelé I. i II. stupně se opět zúčastnili 

mezinárodní daltonské konference. Na této konferenci jsme měli tři semináře, které vedli naši 

pracovníci. Probíhá také výměna materiálů, které si jednotliví vyučující připravují. Hodnocení daltonu 

na I. a na II. stupni je součástí příloh výroční zprávy. 

 Žákům nabízíme možnost zařazení do jazykových skupin a do sportovních skupin od 6. ročníku. 

Jednotlivé třídy jsou, pokud je to možné, heterogenní a jsou do nich zařazeni žáci z různých skupin. 

Z hlediska atmosféry a sociálního rozvoje žáků se nám tento systém jednoznačně osvědčil. Pro děti se 

zájmem o cizí jazyk je umožňována výuka anglického jazyka formou zájmového útvaru od 1. ročníku. 

Pro děti se zájmem o sport je otevírána sportovní přípravka od 1. ročníku. Problémem je odchod žáků 

na šestiletá gymnázia, kdy se mění počty žáků v průběhu docházky na druhý stupeň, což může vést ke 

sloučení tříd, což se na konci školního roku stalo a tři třídy sedmého ročníku byly pro budoucí školní 

rok sloučeny do dvou. I v případě, že není nutné třídy slučovat, se tak významně změní složení třídy, 

že to má velký vliv na atmosféru a klima třídy, což výrazně ztěžuje práci učitelům a zejména třídním 

učitelům. 

 Žáci sportovních tříd dosahují vynikajících výsledků v domácích i mezinárodních soutěžích. 

 Ve školním roce 2006/07 jsme zahájili výuku podle vlastního ŠVP, který stále doplňujeme a 

dopracováváme. Máme pět koordinátorů a dva z nich se zúčastnili celostátního školení Koordinátor. 

Jeden z koordinátorů má specializační školení. Vzdělávací program je pravidelně aktualizován. 
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 Velmi dobrá je práce výchovných poradců a preventistů sociálně patologických jevů, kteří se snaží  

o spolupráci s rodiči nejen při přípravě dětí na budoucí povolání při výběru vhodných škol a učebních 

oborů, ale i při řešení osobních problémů dětí. 

 Naše škola byla také úspěšná v projektu VIP – Kariéra I o vybudování školního poradenského 

pracoviště a od září 2005 máme mezi svými pracovníky školního psychologa.  Ve stejné době zahájilo 

školní poradenské pracoviště svou práci. Tento projekt celkově skončil po prodloužení rozvojovým 

programem MŠMT v červnu 2009 a škola vypracovala nový projekt VIP Kariéra II a ucházela se o 

pokračování projektu pro další dva roky. V tomto projektu jsme také uspěli. V roce 2011 jsme získali 

další pokračování v RAMPS VIP III, který v květnu 2014 skončil. Na tento projekt navázal rozvojový 

projekt, který poskytl škole prostředky na místo školního psychologa do prosince 2014, následně další 

rozvojový projekt do července 2015, do prosince 2015, do srpna 2016 a na něj navázal poslední, který 

nám zajistil prostředky do prosince 2016. Od 1. 2. 2017 využíváme prostředky z evropského projektu 

„Šablony“, kde jsou čerpány prostředky i na pozici školního psychologa. Pozice školního psychologa 

je na naší škole vnímána jako běžná součást školy a bylo by tedy užitečné tyto pracovníky zařadit do 

škol systémově.  

Pro kvalitu vztahů ve školních kolektivech je důležitá práce v třídnických hodinách, které jsou pevně 

zakotveny v rozvrhu II. stupně a pro budoucí školní rok je plánujeme zavést již od pátého ročníku. 

 I letos pokračovala práce žákovského parlamentu, který pracoval pod vedením školních 

psychologů a dalších učitelů. Činnost žákovského parlamentu je pro školu velice důležitá a žáky 

přijímána pozitivně. Zprávy z parlamentu jsou prezentovány na třídnických hodinách a členové 

parlamentu se podílí na organizaci řady akcí. 

 Ve spolupráci se soukromým subjektem AMAVET udržujeme dopravní hřiště. Pod jeho vedením 

probíhá na dopravním hřišti dopravní výchova i pro jiné základní školy. 

 Stav budov školy je udržován v souladu s finančními možnostmi obce a škola se snaží hospodařit s 

přidělenými finančními prostředky efektivně. Každý rok se opravuje, rekonstruuje a vybavuje část 

školy a zároveň je snaha udržet stávající stav již opravených prostor. Obec také využívá možností 

získat finanční příspěvek Magistrátu města Brna a v tuto chvíli je plánována rekonstrukce hřiště na 

Uprkove. Zatím je zpracovávána projektová dokumentace. 

 Pro prezentaci školy bylo v roce 2004 vytvořeno logo školy, které se stalo součástí školy a je 

využíváno.  Od pololetí 2005/06 vydává škola dvakrát ročně Zpravodaj, který vychází i letos. 

 V letošním školním roce jsme se také opět účastnili veletrhu základních škol, kde jsme 

prezentovali práci naší školy. 

Mezi oblasti pro zlepšení ve vzdělávání žáků jsme si stanovili žáky neprospívající a spolupráci s jejich 

zákonnými zástupci. I když se situace zlepšila, stále máme u některých, problémy s navázáním 

spolupráce. Pro zlepšení této situace chceme dále pokračovat ve schůzkách, kdy je přítomen žák, 

rodič, vyučující daného předmětu a třídní učitel. Na této schůzce se mohou dohodnout na možnostech 

zlepšení situace a vzájemné spolupráci.  

V oblasti hodnocení práce školy probíhá nyní postupné vyhodnocování práce školy, které bude 

celkově vyhodnoceno příští školní rok. Dílčí vyhodnocení je součástí přílohy výroční zprávy.   

V rámci hodnocení je využíváno evaluačních nástrojů, které jsou zahrnuty ve školním vzdělávacím 

programu. 

 Žáci měli  možnost vybrat si z těchto volitelných předmětů: 

- cvičení z matematiky, 

- cvičení z českého jazyka, 

- cvičení z anglického jazyka, 
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- konverzace v anglickém jazyce, 

- cvičení z přírodopisu, 

- dramatická výchova, 

- míčové hry, 

- informační a komunikační technologie. 

 

 Potřeby školy: 

- udržet stávající kvalifikovanost pracovníků, která je na vysoké úrovni, ale již se začíná projevovat 

nedostatek určitých aprobací jako jsou například učitelé prvního stupně 

- udržování počítačové sítě a funkčnost zařízení (notebooky, diaprojektory) 

- opravit další podlahy v budově školy, 

- vyměnit nevyhovující nábytek v některých třídách, 

- upravit další kabinety školy, 

- dořešit situaci elektrorozvodů a osvětlení budovy Horácké náměstí, 

- zajistit bezbariérovost na pracovišti Horácké náměstí 

- pokračovat ve spolupráci se školskou radou,  

- udržování a další zlepšování komunikace s rodiči a  zapojování rodičů do života školy. 

 

Hodnocení minimálního preventivního programu 

za školní rok 2016/2017 

Škola: Základní škola Brno, Horácké náměstí 13  

Školní metodici prevence: Ing. I.Nesňalová, Mgr. I. Košutová, Mgr. M. Kovářová  

Počet žáků celkem (konec školního roku): 906, I. stupeň: 568, II. stupeň: 338. 

Podmínky školy: jedná se o velkou školu s odloučeným pracovištěm Uprkova 1, kde jsou 1. až 4. 

třídy.  

Na kmenovém pracovišti Horácké náměstí jsou 1. – 9. třídy. 

Co se podařilo: Pravidelná setkávání metodiků prvního i druhého stupně z obou pracovišť (jednou 

týdně). Na těchto  setkáních  probíhaly  konzultace ohledně problémových tříd i žáků a kontrola 

závazných aktivit v rámci třídnických hodin (pelíšky). 

V letošním školním roce se nám podařilo doplnit a aktualizovat všechny krizové plány. 

Kromě témat v třídnických hodinách, které si ošetří sami učitelé, jsme tentokrát oslovili i organizace 

tzv. zvenku, abychom zpestřili a současně obohatili náplň preventivních aktivit. (především organizace 

Podané ruce). Aktivity ošetřené jinými organizacemi se týkaly především netolismu, kyberšikany, 

poruch příjmu potravy, sexuálně rizikového chování a dopravní výchovy. Všechny splněné aktivity ať 

třídními učiteli nebo jinými organizacemi se průběžně zapisují do tabulek. 

 

Závazná témata do třídnických hodin probíhala  napříč jednotlivými ročníky, některá z nich 

opakovaně podle potřeby, některá v závislosti na věku dětí s časovými dotacemi: 

 pravidla vzájemného soužití, mapování třídního kolektivu, 

 rozvoj sociálních dovedností (empatie, asertivita, komunikace), 
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 ponižování osobní důstojnosti, extrémní projevy agrese, 

 kyberšikana a rizikové chování na internetu, 

 prevence v adiktologii (závislost a návykové látky), 

 okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN, 

 spektrum poruch příjmu potravy, 

 rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, 

 rasismus, xenofobie, 

 záškoláctví, 

 sexuální rizikové chování. 

Co se nedaří:  nejsou ještě plně ošetřeny všechny aktivity, které jsme si naplánovaly, jedná se 

především o CAN. I přes naši snahu se nepodařilo    domluvit s  organizací SPONDEA, z důvodů 

nedostatku volných termínů. Tuto aktivitu jsme ošetřili v Čz a s organizací jsme se předběžně se 

domluvili na další školní rok. 

Všechny aktivity učitelé průběžně zaznamenávají do deníku třídního učitele, kde se rovněž 

zaznamenává jednání s problémovými žáky a v případě nutnosti i s jejich rodiči. 

Celkové shrnutí: V letošním školním roce jsme dále pokračovali v práci na posílení spolupráce mezi 

třídními učiteli a členy ŠPP. Učitelé konzultují závažnější kázeňské problémy v oblasti prevence se 

členy ŠPP, do budoucna by mělo probíhat i výraznější zapojení   třídních učitelů i v rámci vyšetřování 

rizikového chování u jednotlivých žáků. Tuto problematiku hlavně ošetřovali  členové ŠPP,  v příštím 

školním roce se bude jednotlivých kroků zúčastňovat i třídní učitel. 

 Abychom zajistili návaznost jednotlivých námětů, mají učitelé k dispozici náplň závazných 

preventivních aktivit v jednotlivých ročnících. Vzhledem k případným   

Schránky důvěry, které jsou umístěny na Uprkové i na Horáckém náměstí, mohli žáci využít i v 

letošním školním roce. 

 

I. stupeň 

 

Prevence na I. stupni probíhala ve spolupráci třídních učitelů, školního psychologa, metodiků 

prevence. 

 

Začátkem každého týdne probíhaly pravidelně komunitní kruhy, ve kterých se  řešily i aktuální 

problémy. Jednou za měsíc se děti sešly na třídnické hodiny, ve kterých učitelé čerpali i zadaná témata 

z minimálního preventivního programu. 

 

Také jsme spolupracovali s organizací Podané ruce, která si nachystala téma Kdo je kluk a kdo je 

holka pro žáky čtvrtých ročníků. 

Bohužel se nám letos nepodařil splnit program CAN, ale na příští rok jsme již domluvení s organizací 

Persefona, která nám tyto programy zajistí. 

Ve většině tříd proběhl zážitkový program „Přisedni si,“ který byl realizován Ligou vozíčkářů. 

 

Přínosem prevence byly i mezitřídní a celoškolní projekty, kde děti spolupracovaly v různorodých 

skupinách. Tyto projekty se řadí mezi oblíbené. 

Pravidelností jsou školy v přírodě, které utužují přátelství a prohlubují vztahy nejen mezi dětmi. 

Některé třídy využily i možnost spaní ve škole, kde mají též možnost se velmi dobře poznat. 

 

Komunikaci, kamarádství a vzájemnou toleranci podporují besídky, sportovní soutěže, výlety... 

Spoustu akcí děláme za podpory rodičů, prarodičů – mají možnost přijít se podívat do školy nebo se 

aktivně účastnit dění ve třídě i mimo ni (např. program Začít spolu). 

 

Policie ČR pořádala s žáky besedy, kde jim připomínala, jak se chovat v různých situacích a hlavně, 

jak dbát na svoje bezpečí. 

Žáci 4. ročníku navštívili několikrát dopravní hřiště na Riviéře, kde se zúčastnili teoretické i praktické 

části – Empík cyklista. 

Ostatní třídy měly možnost si své znalosti ověřit na dopravním hřišti na Horáckém náměstí. 

 

Schránky důvěry, které jsou umístěny na Uprkové i na Horáckém náměstí, mohli žáci využít i v 
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letošním školním roce. 

 

        

II.stupeň 

Závazné preventivní aktivity se shodují s prvním stupněm, navíc je pouze téma  negativní působení 

sekt. Druhý stupeň spolupracuje a navazuje v preventivních aktivitách na první stupeň. Prevenci 

ošetřují třídní učitelé, učitelé Tv, Čz, Vo, „informatici“ a jiné organizace (Podané ruce). Po 

absolvování výukových programů tzv. zvenčí byly průběžně ze strany učitelů i dětí prováděny  zpětné 

vazby a s případnými nedostatky byli organizátoři seznámeni.  V září plánujeme osobní setkání. 

Na začátku školního roku provádíme mapování školních kolektivů a stanovení pravidel. Nově 

vznikající kolektivy se účastní adaptačních programů. K upevnění vztahů a rozvoji komunikačních 

dovednosti napomáhá i organizování školních výletů, sportovního dne, výletu spojeného s výukou 

jízdy na koni apod. Velmi se nám také osvědčilo organizování akcí samotnými dětmi: mikulášská, 

jarmark, školní ples, sportovní den, koně. 

 

Školení: 

 Michaela Veselá: Řešení  problémů ve třídě, 8 hodin (1. i 2. stupeň) 

Cyril Mooney: Hodnotové vzdělávání, 42 hodin (1. i 2. stupeň) 

Červený kříž: První pomoc prakticky, 3 hodiny (1. i 2. stupeň) 

Policie ČR: Chování v rizikových situacích, terorismus, situace ohrožující život (1. i 2. stupeň) 

Rodiče měli možnost se zúčastnit na začátku školy různých dílen, z nichž jedna byla  rovněž zaměřena 

na zdravovědu – první pomoc 

Podrobnější strukturovanější rozpis všech akcí a aktivit během školního roku  obsahuje Výkaz pro 

školní rok 2016/17, který se odesílá do Kcentra na Sládkovou a je rovněž uložen v písemné podobě. 

                                                  Ilona Nesňalová, Michaela Kovářová, Irena Košutová 

 

 

 

 Přílohy výroční zprávy: 

                                                 Hodnocení daltonu –  I. stupeň 

 Hodnocení daltonu –  II. stupeň 

   Průběžná evaluační zpráva 

  Otevřené školy                                            

 Zpravodaje školy 

 Zápis ze zasedání Školské rady 

 



Hodnocení daltonského vyučování na 1.stupni ve školním roce 2016 – 2017.  

Ve všech ročnících se daltonské vyučování zaměřilo hlavně na práci podle 

týdenních plánů.  

Děti se učily organizovat si podle plánů svoji práci, vybírat vhodná témata a čas 

potřebný ke splnění zadaných úkolů. S evidencí úkolů probíhalo současně 

různými formami i hodnocení kvality práce na daltonských úkolech. Žáci se 

zaměřili na sebehodnocení své práce a možnosti zlepšení, učitel hodnotil 

splnění úkolů a kvalitu práce dětí. K hodnocení děti využívaly různé motivační 

hry, inspirované dětskými motivy nebo aktuální situací ve třídě, které pro třídu 

učitelé připravili a které podporovaly zdravou aktivitu dětí. Práce v daltonských 

blocích probíhala ve všech vyučovacích předmětech, které naopak jsou touto 

formou práce velmi často propojeny. 

V rámci daltonského vyučování děti pracovaly na procvičování učiva 

příslušného ročníku, ale také zpracovaly mnoho třídních, ročníkových i 

meziročníkových projektů.  

S 1.A spolupracovali žáci 3.A na projektech Písmenka, Zvířata, žáci z 5. 

ročníku se často scházeli s prvňáky u čtení písmenek, slov, vět a později i 

pohádek a příběhů. Připojili se i čtvrťáci. 

Prvňáci se sešli i s šesťáky nad matematikou Hejného a společně se informovali 

o matematických úkolech. 

Velmi častá spolupráce probíhá mezi třídami v ročníku. Prvňáci se sešli 

například při práci ve vánočních a velikonočních dílničkách, druháci si užili 

projekt Čtení nás baví, Naše tradice, Chráníme naši Zemi.  

Třída 3.A, B společně uskutečnila projekt Knihománie, projekt Brno – po 

stopách pověstí, S řečkovickými pověstmi se setkali na stezce odvahy při spaní 

ve škole. Žáci 3.C,D zrealizovali hudební projekt "Tvoje tvář má známý hlas", a 

také adopci 2 zvířat brněnské zoo. 

4.B a D měly projekt Husitství a vyráběly zbraně a oděvy.  

4.E a C společně vyzdobily chodbu.  

5.C. s 5.A společně tvořily třídní planety, znamení zvěrokruhu, kašírovaly 

planety, tvořily podzimní dekorace, s 5.D prožily skvělou ŠvP v  Mladočově, na 

téma Stroj času, Středověk, Kocourkov. 

Tento způsob práce je pro děti  velmi atraktivní, podporuje jejich motivaci a 

aktivitu a jejich vzdělávání probíhá v širších souvislostech. Jednotlivé předměty 

se takto navzájem propojují. 

 
                                                                                            L.Švecová 



Daltonské vyučování                         

šk. rok  2016/ 2017   

       

                                         2.stupeň 

 

I v letošním školním roce jsme navázali na zkušenosti z let předchozích a daltonské 

vyučování  probíhalo podle podobného modelu. 

Daltonské vyučování bylo zařazeno tento školní rok do  ročníků a naukových předmětů podle 

následujícího schématu. 

      Český jazyk ……………. všechny ročníky 

      Matematika………………všechny ročníky 

      Angličtina ……………….všechny ročníky 

      Němčina………………….všechny ročníky – jazykové skupiny 

      Ruský jazyk………………všechny ročníky – jazykové skupiny 

      Dějepis…………………...všechny ročníky 

      Přírodopis………………... všechny ročníky 

      Zeměpis…………………..všechny ročníky 

      Fyzika…………………….všechny ročníky 

      Chemie……………………8.-9. ročník 

V ostatních naukových předmětech i výchovách daltonské prvky a hodiny do výuky 

zařazovali učitelé podle svého uvážení 

 

Daltonská výuka českého jazyka 

 

Komplexní výuka českého  je zaměřena na takový způsob, který by žáky  bavil, motivoval a 

současně něco naučil. Plně si uvědomujeme, že je třeba přístup k výuce jednak co nejvíce 

zjednodušit, jednak průběžně obohacovat o aktivity, které budou zpestřením a vymaněním 

 z případného stereotypu. 

V letošním školním roce jsme pokračovali s pracovním sešitem Hravá čeština, děti začaly 

používat sešit s názvem Hravá literatura. Oba sešity obsahují zajímavá cvičení zaměřená na 

práci s textem. 

Cvičení napomáhají dětem k rozvoji vzájemné spolupráce, rozvíjí tvořivé myšlení a současně 

pomáhají  k lepším výsledkům, protože si splněná cvičení samy kontrolují a ti rychlejší plní  i 

tzv. extra úkoly. Děti si zakládají portfolia s kritérii hodnocení, seznamem povinné literatury a 

opakovacími otázkami do mluvnice a literatury. Se způsobem hodnocení jsou seznámeni i 

rodiče. 

Teoretické části vložené do obou sešitů napomáhají dětem v lepší orientaci v dané 

problematice. 

Daltonská výuka byla v letošním školním roce ještě více rozšířena o tzv. čtenářské dílny 

zaměřené na práci s textem. Lepší vztah k poezii podpořil i tzv. recitační projekt s názvem 

Plný šálek poezie. 

Slabší děti jsou diferenciací výuky motivovány k větší sebedůvěře spojené se snahou 

dosáhnout lepších výsledků. 

 

                                                                                                                 Ilona Nesňalová 

  

                                                                                                                                                                                                                             



Vyučující cizích jazyků se zaměřili na daltonské prvky zejména v dalších úkolech pro žáky, 

kteří mají splněné úkoly pro celou skupinu. Daltonská výuka je také velmi vhodná pro práci   

s neznámým textem – využití skupinové práce, práce se slovníky a alternativními zdroji. 

 

Vyučující přírodovědných i společenských předmětů stále více využívají předmětových 

portfolií ve výuce v blocích. 

 

Daltonské prvky v přírodopise- na podporu samostatnosti, odpovědnosti a spolupráce 

 Žáci používají portfolio pro zakládání studijních materiálů a výsledků své práce 

 Podpora samostatnosti-sebehodnocení vypracovaných úkolů- vzájemná kontrola  

i hodnocení, stejně jako kontrola a hodnocení vlastní práce 

 Laboratorní práce – vypracování dle zadaného postupu a následná samostatná kontrola 

a oprava 

 Daltonské pracovní listy – žák si volí pořadí vypracování úkolů, pracovní  listy 

obsahují extra úkoly, hodnocení: 20, 10, 5 bodů , 2 až 4krát za školní rok (dle 

hodinové dotace předmětu) 

 Samostatná  příprava  referátů a prezentací a úkolů pro ostatní žáky- hodnocení 

aktivity 

 Samostatné vyhodnocení a oprava pracovních listů, společná kontrola portfolií ve 

skupinách žáků 

 Daltonské principy při řešení úkolů: hledání informací v dostupných zdrojích, 

spolupráce se spolužáky, pravidlo: zeptej se, když si opravdu nevíš rady (učitel má 

část hodiny tzv. červenou, jako na semaforu, to znamená, že žák nevyužívá porady 

s učitelem, ale hledá řešení sám nebo ve spolupráci se spolužáky) 

V hodinách chemie se některá temata zpracovávají pouze v daltonských blocích. Součástí je i 

kriteriální hodnocení, které  přispívá k sebehodnocení žáků. Jsou také přesně definovány 

požadavky vyučujících i náměty k ativitě žáků. 

  

V dalších předmětech probíhá výuka obdobným způsobem. 

 

Hodnocení žáků se mohou  zapisovat do elektronické ( event. papírové) žákovské, jsou 

součástí klasifikace. 

Vypracované listy si žáci zakládají do svých portfolií nebo vlepují do sešitů. Pokud se jedná  

o skupinovou práci, laboratorní práce nebo pokusy, tyto práce se prezentují ve třídě a 

následně se umísťují v učebně nebo na chodbách školy. 

Do daltonské výuky se zapojili i posluchači pedagogické fakulty, kteří na naší škole 

vykonávají praxi. 

 

I v letošním roce se učitelé zúčastnili daltonské konference a navazujících seminářů jako 

posluchači i jako přednášející. 

O své zkušenosti jsme podělili i  s kolegy z jiných základních škol. Učitelé ze ZŠ Masarova a 

ZŠ Vémyslice se podle svého zájmu účastnili výuky ve třídách. 

Ve spolupráci s Fakultou sociální pedagogiky, projekt AMO, se p. uč. Procházková účastnila 

konference na Ukrajině. Pro podporu inkluzivního vzdělávání. 

 

 

 

 

Červen 2017                                                           Zpracovala L. Tocháčková



 



Dílčí evaluační zpráva za školní rok 2016/17 

I. Zahraniční spolupráce 
 Jednou z hlavních priorit školy zůstává i nadále navázání a udržení spolupráce se 

zahraničními školami. V tomto školním roce se podařil výměnný pobyt s holandskou školou Lentis 

Dalton MAVO ve městě Naadlwijg. Žáci naší školy jsou tak zapojeni do projektu vzájemné 

výměny žáků, která spočívá v ubytování v hostitelských rodinách a poznávání památek a kultury 

dané země.  

 Spolupráce se zahraničím je rozvíjena dále formou projektů, např. v projektu Edison. V 

rámci tohoto projektu navštívilo také letos školu pět stážistů z několika kontinentů světa a ti 

představili žákům během jednoho týdne kulturu i památky své země. Veškerá komunikace se 

odvíjela v angličtině. Stážisté byli po dobu svého působení na naší škole ubytováni v hostitelských 

rodinách našich žáků.  

 

II. Účast žáků s rodiči na hovorových hodinách   
 Další z důležitých priorit školy pro dané období je navyšování počtu žáků doprovázejících 

své rodiče na hovorových hodinách. Škola se tak snaží o otevřenější komunikaci ve vztahu mezi 

rodiči, žáky a pedagogy. Statistiku návštěvnosti rodičů s dětmi nebo bez nich si vedou jednotliví 

vyučující.     

 Celkem se na hovorové hodiny ve školním roce 2016/17 dostavilo 1 470 rodičů bez 

doprovodu svých dětí. Během stejného období své rodiče na hovorových hodinách doprovázelo    1 

141 dětí. V tomto školním roce činí tedy rozdíl mezi oběma skupinami 329  ve prospěch rodičů na 

hovorových hodinách a třídních schůzkách bez doprovodu svých dětí.  Během uplynulého období 

tedy došlo k mírnému poklesu sledovaného počtu přítomných rodičů s doprovodem svých dětí. V 

minulém roce byl poměr obou hodnot  cca 1:1.   

  

 

                                                                           M. Dračková 

 

 

    



Otevřené školy ve školním roce 2016 – 2017 

V letošním školním roce jsme se opět  zúčastnili všech turnajů a  závodů organizovaných 

SBOŠ, tedy  deskových her, plaveckých závodů a florbalového turnaje. Obsadili jsme 

všechny kategorie. 

Herní doupě stále rozšiřuje svoji sbírku deskových her i her do terénu. Potěšující je 

zvýšená účast žáků z odloučeného pracoviště Uprkova. 

Také lukostřelecký kroužek funguje úspěšně na pracovišti Horácké náměstí i Uprkova, 

sportovní přípravka si také nemůže stěžovat na nízký počet členů. 

Také letos žáci pracovali na výrobě paletového nábytku pro školní prostory, tentokrát v 

rámci celoškolního knižního projektu přibyly na chodbách knihovničky v odpočinkových 

koutech. Snad v následujícím školním roce dojde na letos odloženou výrobou paletového 

posezení pro školní zahradu. 

Podpory SBOŠ využila škola také při organizaci Vánočního jarmarku a jednotlivé třídy pro 

akce s rodiči. 

 

Miloslav Tvrz 

 




