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Školní rok 2017/2018 



Údaje o mateřské škole za školní rok 2017/2018 
 

 
Základní škola a Mateřská škola Brno, Jana Broskvy 3, 

 
příspěvková organizace 

 
 
 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 
 
a/ Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace 

b/  Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 4,  
 643 00 

c/  Jméno ředitele školy: PaedDr. Marie Vlčková 

d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Mgr. Kateřina Kratinová, zástupkyně 
ředitelky školy pro MŠ a 1. st. ZŠ, Mgr. Lenka Stulíková, vedoucí učitelka MŠ 

e/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 50 

f/  Kontakty: telefon, e – mailová adresa: 545 219 112, 734 737 128, 
zschrlice@zschrlice.cz 

g/  Provoz školy (od - do): 6:30 – 16:30 

h/  Provoz jednotlivých tříd (od - do):  6:30 – 16:30 
   7:30 – 15:30 
   7:45 – 15:15 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole: Klub 
rodičů 

 

Školní rok 
2017/2018 
 

Počet 
tříd 

 
Celkový 

počet dětí  

 
Průměrný 

počet dětí na 
jednu třídu 

 
Průměrný 
počet dětí 
na učitele 

 
Průměrná 
docházka 

 v % 

třídy standardní 2 37 19 12 70% 

třídy speciální-logo 1 13 13 7 69% 

Celkem 3 50 17 10 70% 

 
 



Část II. 
 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 
 
a/ Zaměření mateřské školy: 
 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace je 
fakultní školou Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. Je tedy umožňována praxe 
studentům PdF MU se zaměřením na předškolní a speciální pedagogiku. Od roku 2003 jsme 
jedinou školou v Brně, která získala status přidružené školy UNESCO. Mateřská škola má tři 
třídy, které jsou umístěny v budově školy na ulici Jana Broskvy 3. Od 1. 1. 2014 je jedna ze 
tříd speciální logopedická. 

V mateřské škole jsou děti vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro 
předškolní vzdělávání Putování po modré planetě, který nabyl účinnosti 1.9.2017. Je vytvořen 
v souladu s RVP PV se zaměřením na multikulturní a environmentální výchovu. Stanovené 
cíle a záměry byly průběžně naplňovány. Ze čtyř integrovaných bloků vycházely tematické 
celky, které byly detailně rozpracovány v TVP. V průběhu vzdělávacího procesu byly voleny 
vhodné metody a formy práce, které při individuálních i skupinových činnostech rozvíjely 
klíčové kompetence dětí. V MŠ je uplatňována výuka a výchova pomocí názorného učení. 
Tímto způsobem jsou dětem bezprostředně a nenásilnou formou předávány znalosti z mnoha 
oblastí života. Za základ výchovy a vzdělávání je považováno zdravé sebevědomí a osobní 
spokojenost dítěte. Běžnou součástí vzdělávacího procesu MŠ je logopedická prevence. 

Individuální rozvoj dětí byl průběžně zaznamenáván do diagnostických listů, rodiče 
byli o výsledcích vzdělávání informováni na hovorových hodinách nebo individuálních 
konzultacích. Všechny děti jsou zapojeny v projektu Výuka angličtiny na vybraných 
školách ve městě Brně, který je realizován od roku 2006. Děti se seznamují hravou formou  
s novými slovíčky a získávají schopnost reagovat na pokyny přiměřeně jejich věku v cizí řeči.   

Příkladnou provázanost v rámci jednoho subjektu má MŠ se ZŠ, pravidelné návštěvy 
dětí z MŠ v 1. třídách i naopak a společné aktivity mezi jednotlivými stupni MŠ a ZŠ, např. 
Běh kolem biotopu, při kterém si děti zasportovaly společně s žáky ZŠ. Předškoláci mají 
možnost navštěvovat Edukativně stimulační skupinu dětí, která probíhá v prostorách MŠ i ZŠ.  
 

Od 1. 9. 2016 MŠ realizuje projekt OP VVV Šablony pro MŠ a ZŠ I.  
V letošním školním roce působil na škole školní asistent, který poskytoval dětem přímou 
nepedagogickou podporu, zejména při nácviku jednoduchých činností při příchodu a pobytu 
ve škole, při akcích školy a pedagogovi při administrativní a organizační činnosti ve 
vyučování i mimo vyučování. Pedagogičtí pracovníci byli podpořeni DVPP v oblasti 
čtenářské pregramotnosti. V následujícím školním roce bude v rámci navazujícího projektu 
v MŠ působit školní psycholog.  

Od 1. 1. 2017 realizuje MŠ rozvojový program „Podpora vzdělávání cizinců  
ve školách“ na rok 2017. 
Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí. 
Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní 
příslušností členského státu Evropské unie. 



Akce školy pořádané během roku 

Rytmická hudební show 
Bramborový týden – různé způsoby zpracování a využití brambor 
Dýňohraní s rodiči – výrobky z dýní 
Divadlo Sandry Riedlové „Africká pohádka“; „Zimní pohádka“ 
Divadlo plyšového medvídka „Pohádky z ledničky“ – výukově vzdělávací pohádka 
Divadlo ROLNIČKA – Vánoční pohádka 
Mikuláš ve školce – spolupráce s dětmi ze ZŠ, nadílka dětem 
Vystoupení dětí pod vánočním stromem v Chrlicích– pásmo vánočních písní a básní 
Vánoční dílny pro rodiče s dětmi 
Posezení s dětmi u vánočního stromu 
Vánoční nadílka v MŠ 
Divadlo Šikulka „Kamarádi z Antarktidy“ 
Divadlo Koráb „Jak rytíř s rýmou zatočil“ – naučná pohádka 
Brněnská Mateřinka 2018 – nesoutěžní přehlídka mateřských škol 
Solná jeskyně Santé – ozdravné pobyty  
Barevný les – výukový program 
Karneval v MŠ 
Velikonoční barevný týden – nosíme barevné oblečení dle pranostik 
Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi 
Den Země – proběhl ve spolupráci se ZŠ  
Čarodějnické skotačení – rej v maskách, soutěže 
Návštěva Divadla Bolka Polívky „Šípková Růženka“ 
Výukový program o včelách – průběh života včel od narození 
Oslava Dne rodiny – zábavné odpoledne dětí a rodičů na zahradě MŠ 
Oslava Dne dětí – „Cesta za pokladem“ k Holáseckým jezerům 
Škola v přírodě Tři Studně – hotel Horník 
Celodenní výlet Hrad a zámek Dolní Kounice „Po stopách hradního strašidla“ 
Rozloučení s předškoláky s Divadlem Sandry Riedlové - pasování; opékání špekáčků; 
diskotéka a spaní v MŠ 
 

 
              Celodenní výlet Hrad a zámek Dolní Kounice „Po stopách hradního strašidla“ 



Kroužky, zájmové aktivity dětí 
 
Judo -  "JUDO je sport pro všechny zájemce o pohyb, i ti pohybově méně talentovaní, pokud 
mají zájem a výdrž, mají možnost zlepšit svou obratnost a motoriku, stojí je to pouze více 
úsilí."- SK Tori Judo Brno   
Věda nás baví - Společnost VĚDA NÁS BAVÍ pořádá v mateřských školách vědecké 
kroužky pro děti, kde se malí předškoláci seznámí hravou a zábavnou formou s taji vědních 
oborů (fyzika, chemie, astronomie, biologie, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to 
je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. 

V posledním roce před zahájením školní docházky mají děti možnost vzdělávat se  
v ZUŠ Smetanova 8, která má v budově školy detašované pracoviště. 
  
b/ Odklad povinné školní docházky 
 
 Počet dětí 
Odklad povinné školní docházky 6 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 
Celkem 6 
 
 
c/ Společné vzdělávání  
 

Druh postižení Počet dětí 
Stupeň podpůrného 

opatření 
Vady řeči 11                 PO 3 
Vady řeči 2  
 
 
d/ Školy v přírodě 
 
Počet dětí 
celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

17 5 
 
 
e/ Úplata za předškolní vzdělávání 
 
Mateřská škola vybírá úplatu. 
Základní výše úplaty: 400,- Kč  
 
 
f/ Zařízení školního stravování 

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

děti   
a žáci   

zaměstnanci školy a 
vlastní důchodci 

ostatní* 

Školní jídelna – L11   473 421 52 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 



g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 7 
Přepočtení na plně zaměstnané 5,9 
 

 
Část III. 

 

Účast v soutěžích 
 
Výtvarná soutěž „Školka plná dětí“ 
Olympiáda mateřských škol 
Brněnská Mateřinka 2018 – nesoutěžní přehlídka mateřských škol 

 
MŠ se podílí svými vystoupeními také na kulturním dění v obci.  
 

 
Část IV. 

 
Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí  Počet 
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2017/2018 23                     
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 0 
Počet nepřijatých dětí 0 
Počet odvolání 0 

 
Část V. 

 
Údaje o pracovnících škol 

 
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 
     
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 
Střední pedagogická škola 2 
VOŠ pedagogická 0 
VŠ-předškolní výchova 0 
VŠ-speciální pedagogika 3 
Jiné/jaké/ 0 
 
 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 
 
 Počet 

fyzických 
osob 

Z toho 
mužů 

Přepočtený počet na plně 
zam. (úvazky) 

 % z celkového počtu 
(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 5 0 4,25 100% 
Nekvalifikovaní učitelé 0 0 0 0 
Celkem 5 0 4,25 100% 
 



3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 
Počet 3 0,25 1 0 4,25 

 
4. Asistenti ve škole 
 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 
(přepočtený/fyzický) 

Počet 1 0 0,5/1 

 
 
5. Ve školním roce 2017/2018 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 
fakulta do pracovního poměru (počet): 0 
     
 
6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 
 
 
7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 
řídících pracovníků školy 
 
Typ kurzu Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

Čtenářská pregramotnost 3 

Aktuální otázky řízení škol a školských zařízení 1 

Nové trendy ve vedení škol a školských zařízení 1 

Novinky v právních předpisech škol a školských 
zařízení – Legislativní novinky ve školním roce 
2017/2018 

1 

Koordinátor školního vzdělávacího programu 1 

Zápisy do prvních tříd z různých úhlů pohledu 1 

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské 
pregramotnosti – Pedagogika Franze Ketta 

1 

Den ve třídě Začít spolu MŠ Hochmanova 2 

Rozvoj čtenářské pregramotnosti v praxi MŠ 3 

Využití INSPIS ŠVP 1 

Jak si inovovat či vylepšit svůj ŠVP 1 

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské 
pregramotnosti – Moje oblíbená kniha 

2 

Centrum kolegiální podpory v oblasti čtenářské 
pregramotnosti – Cesta do říše pohádek 

1 



Základní školní lyžování – doškolovací kurz 1 

Bakaláři – školní matrika, výkazy 1 

Podpora rozvoje klíčových kompetencí žáků 
v oblasti aktivního občanství a sociálního rozvoje  

1 

Ústní hygiena dětí předškolního věku 1 

 
 

 
Část VI. 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 
 
a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
     Ve dnech 20. - 23. 11. 2017 proběhla na škole inspekční činnost. Předmětem kontroly bylo 
dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících a prováděcích právních 
předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle 
ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 
období. 

 
b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:  

1) Soulad ŠVP s RVP 
2) Uvedení školních řádů do souladu s §30 školského zákona 

    
c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

1) Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 
2) Kontrola krajské hygienické stanice Brno 
3) Kontrola MSSZ  
4) Kontrola MmB – Krizový plán 

d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  
Nebyla 
 

9. Změny ve vedení školy - nebyly 
 
Autoevaluace 
 

Mateřská škola zpracovala hodnocení procesu vzdělávání a jeho výsledků za školní 
rok 2017/2018 na základě stanoveného plánu autoevaluace ŠVP.  V letošním školním roce 
jsme se soustřeďovali na oblast průběh vzdělávání a sledovali jsme oblast kultura školy. 
 
Při vypracování této zprávy jsme vycházeli z následujících dokumentů a skutečností: 

 2017/2018 

oblast řízení  

podmínky vzdělávání  

průběh vzdělávání 

oblast, na kterou se soustřeďujeme 

kultura školy 

oblast, kterou sledujeme 



• ŠVP 

• školní řád 

• záznamy z hospitací a kontrol, třídní knihy, třídní vzdělávací program 

• zápisy z jednání 

• diagnostické listy, portfolia 

• individuální vzdělávací plán 

• zápis z jednání pedagogické rady, zápisy z hospitací a kontrol  

• dotazník, zápisy z jednání s rodiči 

• inspekční zpráva 

Hodnocení oblasti, na kterou jsme se soustřeďovali: 
Z připomínek a podnětů šetření ČŠI, pracovních porad MŠ a na pedagogických radách 

jsme dospěli k těmto závěrům: 
MŠ pracovala podle nového ŠVP, který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017 pod názvem 

„Putování po modré planetě“. Nový ŠVP byl aktualizován podle Opatření ministryně školství, 
mládeže a tělovýchovy, kterým se změnil Rámcový vzdělávací program pro předškolní 
vzdělávání. 

Na základě inspekční činnosti, která proběhla na škole v době 20. - 23. 11. 2017,  
jsme v průběhu školního roku uvedli ŠVP do souladu s RVP PV a upravili Školní řád MŠ.  
Na základě doporučení ČŠI a jednání vedení byl vypracován nový hospitační formulář. 
Formuláře byly vyzkoušeny během několika hospitací, následovala finální úprava formuláře 
vedením školy. Na základě rozboru hospitačních formulářů je zřejmé, že škola se snaží 
systematicky zabezpečit maximální využívání potenciálu každého jednotlivého dítěte, 
systematicky pracovat s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami a dětmi talentovanými 
a nadanými. Díky úpravám v ŠVP v oblasti integrovaných bloků a vyjmutí konkretizovaných 
očekávaných výstupů došlo k přiměřenějšímu vymezení cílů a větší variabilitě při sestavování 
TVP. V každém tematickém celku se učitelky snažily propojit všechny oblasti vzdělávání – 
ke každé oblasti vybíraly minimálně jednu činnost. V nabídce činností reagovaly na aktuální 
situace. Témata byla dětem blízká. Na základě DVPP si učitelky vyzkoušely metodiku 
programu „Začít spolu“, vyhodnocení zkušeností učitelek proběhlo na jednání a učitelky si 
vzájemně vyměnily své poznatky (klady i zápory) vyzkoušené metody. Tím jsme se zaměřili 
také na zkvalitnění a využívání vhodných forem a metod výuky vzhledem k cílům výchovně 
vzdělávacího procesu – zařazení více spontánních a kooperativních činností, méně frontální 
formy vzdělávání.  
 
Nedostatky, návrhy, opatření: 

• Více podporovat spontánní hru, nechat děti plánovat si činnosti, zařazovat sebehodnocení. 
• Nabídka aktivit je omezena vzhledem k menšímu prostoru tříd – méně hracích koutků  
• Je nutné věnovat více času promýšlení kombinací činností jednotlivých témat a jejich rozmístění 

v prostoru třídy, aby nedocházelo k rušení na pracovištích 
 
Hodnocení oblasti, kterou jsme sledovali: 

Učitelky MŠ se snaží o jednotné výchovné působení na děti, zapracovaly na třídním 
plánování, které sledovala zejména vedoucí učitelka MŠ. Prezentace školy na veřejnosti 
probíhala průběžně, MŠ připravila články do aktuálních vydání Chrlického oka, 
fotodokumentací se prezentovala na webových stránkách školy, škola se zúčastnila výtvarné 
soutěže „Školka plná dětí“, Olympiády mateřských škol a nesoutěžní přehlídky mateřských 
škol - Brněnská Mateřinka 2018. MŠ se podílí svými vystoupeními také na kulturním dění 
v obci. 



 
Část VII. 

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 
 
b) jako partner 

Celková výše dotace  69 419 468,16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání 
ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. 

 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Šablony pro MŠ a ZŠ I 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001074 

Délka trvání projektu  1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 

Operační program  OP VVV 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel 

Celková výše dotace  1 337 882,00 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

2. 5. 2016 

Stručný popis projektu  Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a 
sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání 
dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, 
školního psychologa, a sociálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je 
také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a 
spolupráce s rodiči dětí a žáků.  



 
 

11. Zhodnocení a závěr 

V oblasti vzdělávání MŠ uplatňuje výuku a výchovu pomocí názorného učení.  
Tímto způsobem jsou dětem bezprostředně a nenásilnou formou předávány znalosti z mnoha 
oblastí života. Za základ výchovy a vzdělávání je považováno zdravé sebevědomí a osobní 
spokojenost dítěte. Běžnou součástí vzdělávacího procesu MŠ je logopedická prevence. 

Učitelky MŠ se v letošním školním roce více zaměřovaly na individualizaci 
vzdělávání, vedly děti k sebehodnocení a hodnocení svých výkonů. V tomto trendu budou 
pokračovat i v následujících školních rocích s cílem snadnějšího přechodu dětí z MŠ do ZŠ. 

Byl a bude kladen důraz na rozvoj čtenářské a matematické pregramotnosti, na 
environmentální vzdělávání s využíváním přírodní zahrady ve spolupráci se ZŠ  
a polytechnické vzdělávání. K těmto aktivitám směřuje i DVPP a zkvalitňování materiálně 
technického zabezpečení. Ke konkrétním záměrům na další úpravu podmínek patří 
vybavení venkovních prostor - zahrada (2018 – 19), dovybavení interiéru – třída 2MŠ  
(2018 – 20) a dovybavení herními a vzdělávacími prvky (2019 – 21). V průběhu letošního 
školního roku byla v logopedické třídě naistalována interaktivní tabule a v době hlavních 
prázdnin nově zrekonstruována podlaha. 

Ve školním stravování je kladen důraz na ozdravení stravy a pitného režimu.  
 
 
 
 
 
Datum 30. 8. 2018     Razítko a podpis ředitele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
o činnosti Základní školy 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Školní rok 2017/2018 
 
 
 



Výroční zpráva 
 školní rok 2017/ 2018 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3,  
příspěvková organizace 

 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy: 
  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace 
Jana Broskvy 3 
643 00 Brno 
 
1.2 Zřizovatel školy: 
Statutární město Brno 
Městská část Brno – Chrlice 
Chrlické nám. 4 
643 00 
 
1.3 Ředitel školy: 
PaedDr. Marie Vlčková 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  
základní škola – 540 
mateřská škola – 50 
školní družina – 210 
školní jídelna – 520 
 
1.5 Kontakty: 

telefon: 545219112   
fax:   545219112 
e-mail:  zschrlice@zschrlice.cz 
http:  www.zschrlice.cz 

 
1.6 Úplná/neúplná škola 

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet 
žáků 

Průměrný 
počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 12 5 271 22,58 / 

2.stupeň 7 4 143 20,42 / 

Celkem 19 9 414 21,78 540 

 
 

 
 



1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 20. 12. 2005 
Předseda a členové ŠR:   
předseda–Ing. Miroslava Hloušková 
členové – Mgr. Bohdan Hladký, Leopold Šrom 
 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 
programů 

Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání, Úspěch pro 
všechny 

ZŠMŠ/660/2012/VLCK 1. – 9. 

Jiné specializace, zaměření: / 
 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  
17-01 

Počet Počet strávníků 
děti   
a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

Školní jídelna  L11 473 421 52 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 
(firmy) 

 

Školní stravování 

Ve školním roce 2017/2018 se školní jídelna zaměřila na plnění nutričního doporučení ke 
spotřebnímu koši, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví. Cílem školní jídelny je vytvořit 
výživově vyvážený a pestrý měsíční jídelníček. Ke splnění tohoto cíle připravuje školní 
jídelna několik setkání s kuchaři různých firem, kteří předvedou našim strávníkům ukázky 
nových jídelních trendů hlavně ryb, luštěnin, zeleniny apod. 
 
 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 7 
Přepočtení na plně zaměstnané 5,9 
 

 

1.11 Školní družina,která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 7 175 fyz. 7  / přepoč.  5,22 210 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Školní družina 
Školní družina pracovala podle školního vzdělávacího programu „Být lepší v tom, co nás 
baví“, č. j. 835/06. 
V letošním roce byl v zájmovém vzdělávání kladen důraz na osobnostní a sociální výchovu, 
odpočinkové a relaxační činnosti po vyučování, rozvíjení pracovních i pohybových 
dovedností. Velkou pozornost jsme věnovali také prevenci úrazů. 
Ve 2. a 3. oddělení pracovali asistenti pedagoga. Tato spolupráce přinesla jisté zlepšení 
v chování a řešení konfliktních situací. 
Účastníci zájmového vzdělávání měli na výběr ze dvou zájmových kroužků: keramiku, 
country tance. Celkem docházelo do kroužků 99 účastníků. 
V listopadu jsme se zúčastnili akce konané k příležitosti rozsvěcení chrlického vánočního 
stromu.   Přispěli jsme našimi výrobky a vystoupením  na vánočních trzích. 
Účastníci prvních tříd navštívili zámek Dolní Kounice s mikulášským programem. Plněním 
úkolů se účastníci propracovali až k Mikuláši, který rozdával dárky. 
Během ledna až května se uskutečnily akce jako Talentmánie, maškarní bál, turnaj ve 
Vlajkované. V červnu proběhla „Lesní pedagogika“ na školní zahradě a žáci prvního ročníku 
navštívili zámek v Rosicích. Den dětí byl ve znamení odpoledních her a soutěží. 
Plán akcí byl naplněn. Příští školní rok se chceme více zaměřit na spolupráci s CSS 
v Chrlicích a na širší provázanost mezi jednotlivými odděleními. 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem / / / / 
Z činnosti ŠK: / 
 
2.0 Údaje o pracovnících školy 
 
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / 
fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 27,995/30 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  26,995/29 96/96 

 
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: 6 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 5 
  
2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 7 

 
 
 
 
 



2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 
Muži Ženy 

do 35 let 0 8 

36-50 let 3 9 
51 a více 2 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 
Celkem 5 27 

Rodičovská dovolená 0 9 
 
 
2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 
z toho  a) asistent pedagoga: 4,75/7 
        b) osobní asistent: 0/0 
        c) školní asistent:0/0 
            d) doučovatel:  6 (v rámci projektu MAP MmB) 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 5 

Cizí jazyky 2 

Umění, estetika 1 

Informatika, PC 3 

Společenské vědy 1 

Legislativa, řízení, ekonomie 13 

Sport, TV, turistika 2 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 6 

Přírodní vědy 14 

Technické vědy 14 

Český jazyk a literatura 7 

Celkem 
 

68 
 
 
 
 
 



 
 
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo  Opakuje 

1. 62 59 3 0 0 
2. 53 48 5 0 0 
3. 61 52 9 0 0 
4. 59 46 13 0 0 
5. 36 21 15 0 0 

Celkem za I. stupeň 
271 226 45 0 0 

6. 41 24 17 0 0 
7. 29 14 15 0 0 
8. 38 20 18 0 0 
9. 35 11 24 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

143 60 74 0 0 

Celkem za školu 414 286 119 0 0 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 5 1,21 

3 0 0 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  14 
průměr na jednoho žáka:0 
 
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:2 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 
4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

4 4 2 29 2 

 
3.6 Počet absolventů ZŠ 

 
 
 
 
 
 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 35 87,5 

nižší ročník/5.ročník 5/3 20 

Celkem 40 100 



 
 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  10 
Důvody: změna bydliště, školy se sportovním a jiným zaměřením 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  20 
Důvody: změna bydliště, zaměření ŠVP, nabídka volnočasových aktivit 
 
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  

20.-23. 11. 2017 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a 
souvisejících a provádějících právních předpisů, které se vztahují k poskytování 
vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle ustanovení §174 odst.2 pís., 
d)školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období. 
 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
- Soulad ŠVP s RVP 
- Uvedení Školního řádu do souladu s §30 školského zákona 

 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

5) Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky 
6) Kontrola krajské hygienické stanice Brno 
7) Kontrola MSSZ 
8) Kontrola MmB 

 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

Nebyla 
 

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

 Počet 
rozhodnutí 

Počet 
odvolání 

Odklad povinné školní docházky  14 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 104 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 
Poradenské služby byly zajištěny školním poradenským pracovištěm, které se skládá 
z výchovných poradkyň, metodika prevence a školního psychologa. Spolupráce se školskými 
poradenskými zařízeními je na dobré úrovni, spolupracujeme s pracovníky PPP Brno 
Lomená, PPP Školský komplex - Voroněžská, SPC Veslařská, OPPP Vyškov, KPPP Brno 
(Křesťanská ped.psy. poradna) a SPC Štolcova. 

 

Struktura poradenských služeb na naší škole se ukázala jako funkční, společně se dařilo 
efektivně vyřešit problémy spojené s výchovně vzdělávacím procesem i aplikací společného 
vzdělávání. Hlavním cílem v tomto školním roce bylo poskytovat kvalitní poradenské služby 
zákonným zástupcům, žákům a pedagogům v následujících oblastech: 

 
1. společné vzdělávání (PO u žáků se SVP, práce AP) 
2. péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 
3. péče o nadané žáky 
4. péče o žáky s neprospěchem 
5. kariérní poradenství – profesní orientace žáků 
6.  spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC 
7. prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, spolupráce školy 

s orgány státní správy a samosprávy, zabývající se péčí o děti 
8. problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence 
9. povinné předškolní vzdělávání – omlouvání žáků, docházka 
10. klima třídy 
11. podpora vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a 

s odlišnými životními podmínkami 
12. průběžné vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření a preventivních 

programů uskutečňovaných školou 
 

Cílem školy je nadále rozšiřovat úroveň poradenských služeb a školské poradenské pracoviště 
posílit o funkci speciálního pedagoga. Speciální pedagog bude mít na starost péči o žáky 
se SVP a věnovat se předmětu speciálně pedagogické péče a pedagogické intervenci. 
 
V letošním školním roce se každý vyučující snažil využít maximální potenciál všech žáků a 
zároveň respektovat jejich individuální potřeby.Co se týká profesní orientace, i v tomto 
školním roce se velmi osvědčil předmět Praktické činnosti v 8. ročníku. Žáci si díky různým 
formám a metodám práce zjišťovali důležité informace o sobě – např. jaký styl učení jim 
vyhovuje, osobnostní rysy, nadále i svoje reakce, postřeh atd. Seznámili se s fakty, které jsou 
důležité pro jejich další postup. Zároveň získávali informace důležité pro přijímací řízení na 
SŠ a vše, co se týká přijímacích zkoušek.  
 
Prostředkem ke komunikaci se žáky ve škole jsou nástěnky výchovného poradce a metodika 
prevence, záložka v základní nabídce webových stránek školy, kde jsou informace o 
poskytovaných službách, kontakt na jednotlivé pracovníky a jsou uvedeny konzultační 
hodiny. Našim cílem v příštím školním roce je nadále poskytovat kvalitní služby, vzdělávat se 
v oblasti přicházejících změn souvisejících s novelizací školského zákona prostřednictvím 
dalšího vzdělávání a sledování problematiky v odborných časopisech (Školní poradenství 
v praxi) a zkvalitnit metodické činnosti na škole.  

 



6.1 Údaje o odborných pracovnících  
 
6.1.1 Počty 

 fyzický 
počet  

kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 
2 

Učitelka AJ, D, RJ, 
studium VP 

VŠ 

školní metodik prevence 1 Učitel TV VŠ 
 
 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,5 psycholog VŠ 
školní speciální pedagog  0 / / 
 
6.1.2 Věková struktura 

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

1 
/ 

/ 

školní psycholog 1 / / 
školní speciální 
pedagog 

/ / / 

 
 
6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce:  

Obě výchovné poradkyně se pravidelně účastnily metodických setkání v PPP. Mgr. Přibilová 
se zúčastnila metodického setkání kariérových poradců na SŠ Sokolská a konference 
Kariérové poradenství ve školní praxi. Mgr. Kratinová dostudovala v rámci DVPP 
Koordinátora ŠVP na NIDV.  

školní metodik prevence:  
Školní metodik prevence se účastnil pravidelných setkávání metodiků prevence, metodických 
setkání v PPP a programu pro metodiky prevence. 
 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚJmK): 

nebyly 

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



6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 
opatření 

Autismus 3., 7. 2 PO 3.stupně 
Poruchy chování 1., 4.,5.,7., 9. 10 PO 2. a 3.stupně 
Poruchy učení  4., 5., 6.,7., 8. 42 PO 1., 2. a 3.stupně 
Vady řeči 1 3 PO 3. stupně 
Celkem  57  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 
žáků 

Stupeň podpůrného 
opatření 

Celkem / 0 / 
 
7.1 Další údaje o škole  
V letošním roce již tradičně pokračoval projekt „Výuka angličtiny na vybraných školách 
města Brna“, díky kterému se žáci učí anglickému jazyku již od mateřské školy.  
Výuka probíhá formou hry, využívají se různé audiovizuální materiály a často jsou střídány 
metody a formy práce. Témata jsou volena tak, aby byla dětem a žákům blízká  
a korespondovala s ŠVP. Děti i žáci na výuku reagují velmi pozitivně.  
 
Významnou podporu školy je dofinancování výuky žáků cizinců, též z finanční dotace MmB. 
Žáci cizinci tak mohou využívat výuku českého jazyka nad rámec učebního plánu, lze ji 
podporovat materiálně a technicky, zakoupením pomůcek (tabule, tiskárna, dataprojektory…) 
 
Projekt „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, jehož cílem je 
zvyšování kvality vzdělávání a vytvoření Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání 
v městě Brně pomáhá vybraným žákům školy ohroženým školním neúspěchem. Projekt je 
zabezpečen mentory k těmto žákům a je hodnocen žáky, rodiči a učiteli jako velmi přínosný.  
 
Realizován byl rozvojový program vyhlášený MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka 
přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2017“.  
Od 1. 1. 2017 je realizován rozvojový program vyhlášený MŠMT „Podpora vzdělávání 
cizinců na školách“ na rok 2017. 
Modul A) Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám dětí a žáků – cizinců z třetích zemí. 
Modul C) Zajištění bezplatné přípravy k začlenění do vzdělávání dětí a žáků osob se státní 
příslušností členského státu Evropské unie. 
 
Od 1. 1. 2016 je škola zařazena do projektu Magistrátu města Brna Síť brněnských 
otevřených škol“. 
 
Od školního roku 2015/2016 je škola zapojena do projektu Mezinárodní cena vévody 
z Edinburghu, jehož cílem je prohloubit u žáků jejich samostatnost, odpovědnost a sociální 
vnímání. Ve školním roce 2017/2018 projevilo zájem o zapojení do programu 9 žáků. 
Registrace žáků proběhla 13. 11. 2017. Žáci aktivně plnili a snažili se přiblížit k cílům, které 
si sami stanovili ve vybraných odvětvích. 
 
 



Sněhuláci pro Afriku 
V lednu se naše škola připojila k celorepublikovému projektu, který pomáhá dětem v Africké 
Gambii mít možnost chodit do školy. Do akce se zapojené třídy vrhly s nadšením, žáci  
z prvního i druhého stupně postavili sněhuláky a za každého sněhuláka přispěli dobrovolnou 
finanční částkou.  
 
Dlouhodobě je využívána podpora školy ze strukturálních fondů (viz. 8.0)  
 
UNESCO 
Ve dnech 25. – 26. září 2017 proběhlo  XXIII. zasedání Valného shromáždění České sítě 
přidružených škol UNESCO v Kroměříži a 5.4. 2018 proběhlo zasedání Koordinačního týmu 
Sítě přidružených škol UNESCO – představení a schválení výroční zprávy ASPnet, 
představení pořadatelské školy pro výroční zasedání, výběr témat na Týden UNESCO. V 
letošním školním roce jsme se snažily vytvořit takový projekt, který by obohatil znalosti a 
vědomosti všech našich žáků. V období od 27. do 28.4. 2018 žáci 1. stupně  zpracovali téma 
100 let republiky, projekty po jednotlivých dekádách v rozmezí let 1912 – 2018, 2. stupeň se 
zaměřil na Osudové osmičky (1918, 1938, 1948, 1968). První den probíhaly různé 
workshopy, druhý den se uskutečnila žákovská konference s účastí veřejnosti a české televize, 
kde žáci prezentovali své práce.  
 
EVVO 
Na škole probíhá dlouhodobý sběr baterií a drobného elektra v rámci projektu Recyklohraní, 
dále je ve škole tříděn odpad na papír, plast a sklo. Pro výuku nejen přírodovědných předmětů 
a pracovních činností je využívána přírodní zahrada. Na této zahradě byl zvětšen kompost, 
upraven květinový záhon, natřeny lavice v přírodní učebně a vybudovány základy pro 
bylinkovou spirálu. Tato zahrada je hojně využívána jak vyučujícími 1., tak i 2. stupně. 
Někteří učitelé 1. stupně se zúčastnili v rámci dalšího vzdělávání školení Zahrada pro výuku. I 
letos jsme se zúčastnili oslav Dne Země, tentokrát formou landart. Žáci v krajině vytvořili 
z přírodních materiálů umělecká díla a vzájemně vyhodnotili nejlepší výtvory. I. stupeň si 
vytvořil „semínkové bomby“, které následně umístil do blízkého okolí. 
Žáci 6. A a 8. A se zúčastnili v rámci projektu EDUGARD soutěže „Pěstuj, zkoumej, 
vyprávěj!“, která bude vyhodnocena v září 2018. Základem soutěže je zkušenostní učení  
„o zahradě v zahradě“. 
Třída 9. B se zúčastnila soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádanou Ministerstvem 
průmyslu a obchodu. 
 
Školní žákovský parlament 
Ve školním roce 2017/2018pokračoval ve své práci školní žákovský parlament v zaměření na 
žáky a jejich zapojení do činnosti ŠŽP. 
Akce, které proběhly, vzešly z nápadů zástupců jednotlivých tříd a schváleny na pravidelných 
schůzkách ŠŽP. Jednou z tradic je podzimní Halloweenská party, která byla i letos rozdělena 
pro 1. a 2. stupeň. Obě akce se zdařily a žáci odcházeli s velkou spokojeností.  
V prosinci proběhla návštěva Mikuláše v MŠ i ZŠ. Vybraní žáci školního parlamentu 
společně prošli školu, vyslechli si básničky či písničky v jednotlivých třídách a odměnili 
všechny žáky sladkostmi.  
Z dalších pořádaných akcí stojí za zmínku ples pro žáky 9. ročníku, který opět proběhl ve 
školní jídelně. Dále proběhly menší jako, např. Čepicový den, Výměna identity, Běh kolem 
biotopu, Orientační běh… 
Každoroční velmi zdařilou akcí bývá Sportovní den, který se kvůli nepřízni počasí letos musel 
konat v gymnastickém sále a tělocvičně školy. Každá třída si vylosovala a reprezentovala 



určitý stát v různých disciplínách. Žáci měli připravená trička a vlajky jednotlivých států. 
Všechny třídy se zapojily s velkým nadšením a akce byla velmi kladně hodnocena.  
Členové parlamentu samostatně řídí provoz automatu na školní pomůcky. 
Zasedání parlamentu se konala vždy jednou za 2 týdny, byla zaměřena na aktuální akce, 
potřeby a dění ve škole. Každého zasedání se účastnili vybraní žáci jednotlivých tříd. I letos 
se ŠŽP podílel na rozvoji komunikativních, pracovních kompetencí a kompetencí řešení 
problémů u všech žáků. 
 
Školní projekt „Velký a malý kamarád“ 
V letošním školním roce již tradičně pokračoval projekt „Velký a malý kamarád“. Cílem 
projektu je spolupráce žáků 9. ročníku s prvňáčky. Každý „deváťák“ – velký kamarád má na 
starosti žáka 1. ročníku, kterému pomáhá s aklimatizací na školu. Pomůže mu s orientací ve 
škole, společně nachystají pomůcky na první vyučovací hodinu, zároveň je nucen 
komunikovat i s rodiči malého kamaráda. Tak se stává jeho patronem. Tato spolupráce se 
prolíná celým školním rokem, kamarádi se setkávají při různých akcích. Snahou je usnadnění 
zahájení školní docházky žáků 1. ročníku a přenesení jisté zodpovědnosti na starší žáky, po 
které tak často volají.  
Ovoce do škol  
V rámci projektu mohou všichni žáci 2x měsíčně obdržet čerstvé ovoce a zeleninu, různé 
balené zeleninové a ovocné šťávy, mléka a jogurty. 
 
Akce TRIVIA 
- Velký a malý kamarád, celoroční projekt žáků prvních a devátých tříd 
-  Listování, program Lukáše Hejlíka, předčítání, podpora čtení, všechny třídy trivia 
- Zdravá pětka – výukový program zaměřený na zdravou výživu, všechny třídy trivia 
- Ovoce do škol – naučný program o významu ovoce a zeleniny, všechny třídy trivia 
- Tonda na cestách – program zaměřený na třídění odpadu, všechny třídy trivia 
- Projektové dny UNESCO  - program zaměřený na 100. výročí republiky, vystoupení  

jednotlivých tříd 
- Pohár ředitelky školy, sportovní den, všechny třídy trivia 
- Návštěva divadelního představení v Divadle B. Polívky, všechny třídy trivia 
- Den Země – výroba kuličky z hlíny a semínek, vysévání při vycházce do blízkého okolí 
- Běh kolem biotopu, všechny třídy trivia 
- Den TU, prosinec, vánoční zvyky a tradice, dílny, všechny třídy trivia 
- Den TU, duben, velikonoční zvyky a tradice, dílny, všechny třídy trivia 
- jednodenní školní výlety v červnu (první třídy – ZOO Lešná, druhé třídy – turistická 

vycházka do Bílovic nad Svitavou, třetí třídy – Macocha, punkevní jeskyně 
- Záchranná stanice, ukázka práce se zvířaty  

 
- 1. třídy: 
- Poprvé do školy, návštěva radia Petrov 
- Škola v přírodě, týdenní pobyt na Českomoravské vrchovině - Tři Studně 
- Veselé zoubky – preventivní program péče o zuby 
- Poprvé do knihovny, návštěva knihovny J. Mahena, pasování na rytíře knihy 
- V rámci dne dětí společný den s velkými kamarády (soutěže, hry v parku) 

 
 
 
 
 



2. třídy: 
- Plavecký výcvik, týdenní pobyt – Jedovnice, podzim, jaro 

 
 

- 3. třídy: 
- Empík chodec, zaměřeno na dopravní výchovu, Městská policie Brno 
- Celoroční projekt – soutěžíme s Donem, divadlo, autorské čtení, společná beseda v Brně 
- Beseda se starostou městské části Brno-Chrlice na radnici v rámci předmětu Člověk a 

jeho svět 
- Testování žáků KALIBRO 
- Spaní ve škole, pouze III. B 
 
 Soutěže, umístění: 
- Výtvarná soutěž Empík - práce dopravní policie Brno, jedna žákyně II. A – druhé místo 
- Olympiáda v AJ English Jungle – 1 žák 2. třídy získal 2. místo 
 
Spolupráce s MŠ: 
- návštěva dětí z MŠ Šromova, MŠ Rebešovice, z MŠ J. Broskvy 3, ukázka výuky, třída I. 

A, I. B, I. C 
- návštěva žáků I. A v MŠ Šromova, společné hry na školní zahradě 
 
 
Akce a soutěže II. období: 
 
Účast na celoškolních akcích: 

• Listování – program na podporu čtení 

• Projektové dny – 100 let republiky 

• Tonda obal na cestách – výukový program zaměřený na třídění odpadů 

• PANGEA – matematická soutěž 

• Matematický klokan 

• Den Země – environmentální výchova 

• Seznámení se zvířátky ze záchranné stanice  

• Běh kolem biotopu 

• Pohár ředitelky školy – sportovní den 
 

Akce 4. ročníku: 
• Návštěva Planetária – výukový program „Robinsonka“ 

• Škola v přírodě – Tři Studně (adaptační pobyt) 

• Dopravní výchova „Empík cyklista“ – 3 bloky teoretické přípravy, jízdy na dopravním 
hřišti 

• Preventivní program se školním psychologem (klima třídy, prevence šikany) 

• Den TU – vánoční besídky ve třídách 

• Divadelní představení „Beatles“ 

• Výstava minerálů – galerie Tišnov 

• Moravské zemské muzeum – expozice Velká Morava, procházka historickým Brnem 

• Školní výlet – PERMONIUM Oslavany 



• Co se nám podařilo ve 4. ročníku: 
• Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích 

• Motivovat děti k zájmu o poezii, na dobré úrovni proběhla třídní kola i školní kolo 
recitační soutěže „ Zima“  

• Motivovat děti k zájmu o četbu, podporovat ve vedení čtenářských deníků, beseda o 
přečtených knihách 

• Zlepšovat a diagnostikovat klima třídy, podporovat ve třídách kooperativní učení 

• Na třídnických hodinách upevňovat vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídě 

• Realizovat projektové vyučování (Dny UNESCO) – téma 100 let republiky 

• Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií 

• Spolupracovat se ŠŽP, plnit úkoly a aktivity jím zadané  

• Zlepšit přístup žáků k přípravě na vyučování 
 

Akce 5. ročníku: 
• Moravské zemské muzeum – Fauna Moravy + procházka historickým Brnem 

• Den na zázračné planetě – filmové představení 

• Tři mušketýři – divadelní představení 

• Den TU – vánoční besídky ve třídách 

• Knihovna Jiřího Mahena – Velikonoce v evropských zemích (5.B) 

• Projektové vyučování (Dny UNESCO) – téma 100 let republiky 

• Preventivní program se školním psychologem (prevence šikany, klima třídy) 

• Kalibro – testování v 5.ročníku 

• Školní výlet – Kroměříž, Napajedla (hřebčín), Baťův kanál  

Co se nám podařilo v 5. ročníku: 
• Motivovat děti k zájmu o poezii, na solidní úrovni proběhla třídní kola i školní kolo 

recitační soutěže „Zima“  

• Podporovat děti v zájmu o četbu a ve vedení čtenářských deníků 

• Na třídnických hodinách zařazovat OSV formou hry, rozvíjet sociální dovednosti 
v rámci prevence rizikového chování  

• Zařazovat do výuky skupinovou práci, rozvíjet kooperativní učení 

• Realizovat projektové vyučování – téma „100 let republiky“ 

• Posilovat kamarádské vztahy mezi žáky ve třídě i vztahy mezi třídami v ročníku 

• Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích 

• Realizovat testování žáků Kalibro 

• Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií 

• Spolupracovat se ŠŽP, plnit úkoly a aktivity jím zadané 

• Postupně připravovat žáky na přechod na 2.stupeň ZŠ 

 

 

 



Soutěže žáků 4. a 5. ročníku: 
• Recitační soutěž „ Zima“ 

• MATESO – školní kolo, 2 žáci 5. ročníku se zúčastnili městského kola na ZŠ 
Kuldova, žák 5. A se umístil na 4. místě  

• Babylon – Rozumíme si? (soutěž ve čtenářské gramotnosti 5. ročníku  – školní kolo, 
městské kolo na ZŠ Kuldova) –  (2 žákyně - úspěšný řešitel v městském kole) 

• PANGEA – matematická soutěž -  (školní kolo), žák 4. B se zúčastnil celostátního 
kola v Praze 

• Empík cyklista 

• Olympiáda v AJ English Jungle – 1 žákyně 5. ročníku  

• Liga deskových her 

• Karlovarský skřivánek (2. místo + 3. místo  v regionálním kole) 

• Matematický klokan – 4 a 5. ročník 

• Soutěž mladých zdravotníků (4. místo v městském kole ) 

• Matematická miniolympiáda žáků 4. ročníku (školní kolo, městské kolo na ZŠ 
Sirotkova – zúčastnilo se 7 žáků) 

• Pythagoriáda - matematická soutěž 5. ročníku (školní kolo, městské kolo na ZŠ 
Křídlovická – zúčastnili se 2 žáci) 

• Speciální olympiáda pro žáky s dys. poruchami na ZŠ Bosonožská 

• McDonalds´ Cup – 5. místo na fotbalovém  turnaji  

• Štafetový pohár – atletické závody (6.místo v okresním kole) 

• Florbalový turnaj 1. stupeň SBOŠ – 5. místo 

• Florbalový turnaj – 1. stupeň Pohár základních škol ČEPS CUP – 3. místo 

• Florbalový turnaj pro 1. stupeň -  Novoměstský pohár 2017 

• Futsalový turnaj  na ZŠ Řehořova - 3. místo 
 
Testování žáků 3. a 5. ročníků společností KALIBRO 
V letošním školním roce škola vybrala 3. a 5. ročníky k testování společností KALIBRO. 
Škola zakoupila sadu testů Standard, která obsahovala testy Český jazyk, Matematika, 
Anglický jazyk a Přírodovědný základ. Testování 5. tříd proběhlo v únoru, 3. tříd v březnu. 
Testy byly anonymní a žáci psali testy z jednotlivých předmětů v různých dnech. Všechny 
testy byly odeslané k vyhodnocení.   
Testování 5. ročníků se účastnilo 188 škol v České republice. Škola tak měla možnost 
srovnání procentuální úspěšnosti žáků naší školy s průměrem všech ostatních škol zapojených 
do testování. Žáci naší školy dosáhli srovnatelných výsledků s ostatními školami v testech 
Přírodovědný základ (naše škola – úspěšnost 60,8%, průměrná úspěšnost 60,9%) a Anglický 
jazyk (naše škola – úspěšnost 67,7%, průměrná úspěšnost 68,4%). Lehce nadprůměrných 
výsledků dosáhli žáci v testu Český jazyk (naše škola – úspěšnost 68,2%, průměrná úspěšnost 
66,5%). Slabší výsledek měli žáci pouze v testu Matematika, což odpovídá aktuálním 
výsledkům průzkumů v ČR (naše škola – úspěšnost 30,0%, průměrná úspěšnost 37,5%).  
Ve srovnání jednotlivých tříd lepších výsledků dosáhli žáci 5. B.  
Testování 3. ročníků se účastnilo 126 škol v České republice. Žáci naší školy dosáhli 
nadprůměrných výsledků ve srovnání s ostatními školami v testech Přírodovědný základ (naše 
škola – úspěšnost 46,8%, průměrná úspěšnost 44,6%), Anglický jazyk (naše škola – úspěšnost 
63,3%, průměrná úspěšnost 61,9%) a dokonce také v Matematice (naše škola – úspěšnost 



39,1%, průměrná úspěšnost 38,2%). Srovnatelný výsledek měli žáci pouze v testu Český 
jazyk (naše škola – úspěšnost 61,4%, průměrná úspěšnost 61,9%). Ve srovnání jednotlivých 
tříd nejlepších výsledků dosáhli žáci 3. A.  
 
Akce a soutěže III. období: 
 
Humanitní sekce 
 
Jazyk a jazyková komunikace 
- 26. 9. proběhl na škole Evropský den jazyků za přispění celého pedagogického týmu  
2. stupně. Žáci si tak během vyučovacího dopoledne vyzkoušeli různé činnosti zaměřené na 
různé aspekty jednotlivých zemí – zejména oblast komunikační a kulturní. 
- 1. 11. měli žáci druhého stupně možnost podívat se do Vídně.  
- 27. 11. proběhlo školní kolo olympiády v českém jazyce, první místo obhájil žák z 9. B, 
který tímto postoupil do městského kola. 
14. 2. proběhlo školní kolo soutěže ve čtenářské gramotnosti Babylon, ve které do městského 
kola postoupil žák 7. A, úspěšným řešitelem se stal taktéž jeden z žáků 7. A. 
- V březnu probíhala literární a čtenářská soutěž Rosteme s knihou, které se účastnila třída  
8. B. Ačkoliv se neumístila, dostala od realizačního týmu soutěže zpět velmi cennou zpětnou 
vazbu. Dále se zúčastnila literární soutěže, kterou každoročně pořádá Memorial Terezín. 
Tento rok byl hlavním tématem domov a jeho pojetí očima žáků. 
- 9. B se v červnu zúčastnila literární soutěže Čeština je i můj jazyk, která oslovuje žáky české 
i cizí národnosti. Ve své kategorii  tématem Průvodce naší školou se dva žáci třídy 9. B 
dostali do užšího výběru. 
- V průběhu května měli žáci 2. stupně možnost podívat se do Německa a Rakouska. Ti, kdo 
si jako svůj druhý jazyk vybrali němčinu, si jej tak mohli procvičit a ti, kdo se naopak učí 
rusky nebo španělsky se mohli přiučit lecčemu novému. 
 
Kulturní akce 
- Žáci šestých tříd měli příležitost shlédnout divadelní představení v anglickém jazyce  
„The witches“  
- Zajímavým zážitkem bylo představení divadla Husa na provázku Ze života hmyzu podle hry 
bratří Čapků – 9. ročník 
-V březnu měli také žáci 6.-8. ročníků shlédnout dokumentární filmy v Sále Břetislava Bakaly 
v rámci festivalu Jeden svět na školách, který se věnuje lidským právům a etice. 
- V dubnu navštívili žáci osmého ročníku divadelní představení Kytice v divadle Radost. 
Zároveň se třída 8. B zúčastnila projekce v kině Art, kde je čekala projekce krátkometrážních 
filmů a seznámení s filmovým festivalem Brněnská šestnáctka. 
 
Umění a kultura 
- Velkou motivací a úspěchem byla účast žákyň 9. B na slavnostním vyhlašování výtvarné 
soutěže Svět v roce 2030 na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze dne 10. 10. 2017, kde byl 
výherkyni právě z této třídy předán diplom za 1. místo. 
- 9. A se zapojila do projektu pořádaného Kinem Art – veřejné soutěže o vyobrazení výtvarně 
zpracovaného portrétu známé osobnosti, herce, na programovém letáku a plakátech. Ke 
zpracování byly dál poslány vybrané práce některých žáků. 
- K příležitosti Dne Země 30. 4. proběhly různorodé akce a činnosti zaměřené na oblast land-
artu. Třídní kolektivy měly za úkol přemýšlet o environmentu, vyrazily na výpravu po okolí 
Chrlic a vzaly si za úkol pracovat se samotnou krajinou. 



- Žáci devátých ročníků se v rámci výtvarné výchovy podívali do Moravské galerie na 
výstavu laureátů Ceny Jindřicha Chalupeckého. Pro mnohé z nich to byla první návštěva 
galerie současného umění vůbec. 
- Třída 9. B na konci května jako každý rok navštívila koncert z cyklu Mozartovy děti 
v Besedním domě. 
 
Člověk a společnost 
- V listopadu 2017 se 6 žáků z 2. stupně zapojilo do školního kola dějepisné olympiády. 
Nejlepší žák byl tentokrát z 9. B a postoupil do městského kola. 
- Jako každý rok proběhlo 23. 1. uctění památky holocaustu, důležité téma z historie bylo 
otevřeno v několika blocích výtvarné výchovy napříč třídami na druhém stupni. 
- V průběhu února také třídy na druhém stupni navštívily Olympijský festival na BVV v Brně. 
- Březen byl letošní rok zakončen projektovým vyučováním Týdne UNESCO, který se letos 
nesl ve znamení osudových osmiček a 100. výročí založení republiky. Žáci všech tříd 
základní školy zpracovávali zadaná témata od roku 1918 až po rok 2018. Kromě jednotlivých 
workshopů, které pro žáky měli připravené vyučující, byla výstupem z tohoto týdne také 
žákovská konference v sále Centra sociálních služeb pro osoby se zrakovým postižením 
v Chrlicích. 
- Žáci 8. a 9. tříd navštívili v říjnu 10. veletrh odborného vzdělávání v rámci 59. ročníku 
Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Cílem veletrhu odborného vzdělávání je 
ukázat žákům 8. a 9. tříd základních škol, pedagogům a rodičům, že obory a profese ve 
strojírenském, automobilovém nebo elektrotechnickém průmyslu se velmi dynamicky vyvíjejí 
a absolventi těchto škol nacházejí u zaměstnavatelů v našem kraji dobré a kvalifikované 
uplatnění. Součástí tohoto dne byla návštěva VIDA centra. 
 
Přírodovědná sekce 
 
Matematika a její aplikace 
 
Matematické soutěže Pangea  
Pangea je mezinárodní matematická soutěž, která si klade za cíl propojit a porovnat znalosti 
žáků a studentů v různých zemích celého světa. Letos proběhl již pátý ročník této soutěže.  
1 žák ze 4. ročníku se probojoval do celostátního kola, které se konalo v polovině května 2018 
v Praze. V konečném pořadí figuroval na 40. místě z celkových 8920 žáků 4. ročníku  
v Česku.  
 
Logická olympiáda 
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických 
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené 
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Logická 
olympiáda je svým pojetím unikátní soutěží, protože se nejedná o znalostní soutěž, ale  
o soutěž rozvíjející především schopnost samostatného logického uvažování. Do soutěže, 
která proběhla 8. – 14. října se zapojili z naší školy žáci 8. a 9. ročníků. 
 
 
 
 
 
 
 



Člověk a příroda 
 
Biologická olympiáda 
Letošním tématem byl POHYB. Školního kola se zúčastnilo kolem 20 žáků dvou kategorií,  
6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník. Olympiáda sestávala z části teoretické a části praktické 
s laboratorní prací. Do městského kola postoupili dva žáci z každé kategorie. Jeden soutěžící 
ze 7. ročníku se umístil v první desítce, což je díky náročnosti této olympiády opravdu skvělý 
výsledek.  
 
Přírodovědný klokan 
Soutěž byla pořádaná Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem soutěže bylo vzbudit zájem žáků 
o technické a přírodovědné obory. Přírodovědný klokan je součástí programu Excelence a je 
podporován Jednotou českých matematiků a fyziků. Školní kolo proběhlo 9. – 11. 10 2017  
a zapojili se do něj žáci 8. a 9. ročníků.  
 
Člověk a zdraví 
Sportovní akce, kterých jsme se tento školní rok zúčastnili: 
Florbalový turnaj Poháru základních škol ČEPS CUP – 3. místo  
Florbalový turnaj pro 1. stupeň Novoměstský pohár 2017 
Florbalový turnaj SBOŠ – 5. místo 
Otnická laťka – skok do výšky, 2. místo starších dívek a celkové 2. místo družstev škol 
Pohár rozhlasu – atletické závody pro 6. a 7. ročník a 8. a 9. ročník někteří soutěžící získali 
medailová umístění. Chlapci 6. - 7. ročníky se umístili celkově 3. a měli 3. místo na 60m, 3. 
místo ve skoku do výšky, 2. místo skok daleký, 1. místo hod kriketovým míčkem.  
Dívky skončily celkově 5. a měly 3. místo na 600m. 
Naše dívky z 8. - 9. ročníku se umístily celkově 3. a měly 3. místo na 800m, 2. místo ve skoku 
do výšky, 1. a 3. místo ve vrhu koulí. 
Starší chlapci skončili celkově 5. a získali 2. místo ve skoku do výšky. 
 
McDonald´s cup – 3. místo výběr 1. - 3. ročník, 5. místo výběr 4. - 5. ročník 
Futsalový turnaj na ZŠ Svážná – 8. místo z 32 týmů 
Futsalový turnaj na ZŠ Řehořova - 3. místo 
 
Sportovní akce pořádané na škole: 
Adaptační pobyt – 4. ročník 
Plavecký výcvikový kurz pro 2. ročník 
Orientační běh 
Běh kolem biotopu 
Pohár ředitelky školy - sportovní den 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sazka Olympijský víceboj 
Sazka Olympijský víceboj vznikl jako společná aktivita Českého olympijského výboru  
a společnosti Sazka na podporu zdravého životního stylu. Cílem je přivést ke sportování  
co nejvíce dětí, ukázat jim sport jako zábavu a přirozený životní styl. 
Zapojili jsme se! 
 

Přehled disciplín:  

1. Ohebnost: Hluboký předklon 
2. Hbitost: T-běh 
3. Silová vytrvalost: Zkrácené sedy-lehy 
4. Rovnováha: Postoj čápa 
5. Rychlost: Sprint 60 m 
6. Běžecká vytrvalost: Zátopkův běh na 500 m (1. stupeň)  
7. Výbušnost: Skok z místa (1. stupeň)  
8. Síla: Hod basketbalovým míčem  

 

Celkem 265 dětí dostalo na konci školního roku společně se školním vysvědčením i 
vysvědčení sportovní. 
 
V závěru školního roku, jako již tradičně, byl 1 žák z každé třídy odměněn knihou z rukou 
pana starosty městské části.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ... 
 
Mimoškolní aktivity a kroužky jsou zajišťovány nejen našimi učiteli (viz. tabulka níže), ale 
bohatá je i nabídka kroužků pořádaných externími firmami, např. Věda nás baví, Kroužky 
Brno, SK TORI apod. v budově školy.  
 
Od 1.1.2016 je škola zařazena do projektu Magistrátu města Brna Síť brněnských 
otevřených škol“. V rámci projektu proběhly 2 kroužky Klub deskových her a Florbal. 
Zúčastnili jsme se florbalového turnaje pro I. i II. stupeň. 
 
V rámci SBOŠ proběhly v 2. pololetí tyto školní akce: 
Orientační běh 
Běh okolo biotopu  
 
Spolupráce se ZUŠ Smetanova, Lídl Musik, SBOŠ,  

Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Cizí jazyky 0 0 
Přírodní vědy 1 20 
Sport, TV, turistika 1 19 
Umělecké obory 1 26 
Zdravotní, speciální 
pedagogika 

1 16 

Celkem 4 81 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

1. 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem výuky, 
CZ.1.07/1.1.02/03.0103 

Délka trvání projektu  1. 3. 2011 – 30. 6. 2012 

Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1534991,03 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

 

Stručný popis projektu  Předkládaný projekt vychází ze současného stavu realizace ŠVP a je 
zaměřen na implementaci nového ŠVP pro jednotlivé obory vzdělávání. 
Cílem projektu je posílení schopnosti získávání jednotlivých kompetencí 
žáků ZŠ pomocí provázanosti jednotlivých vzdělávacích oblastí a 
zabezpečit tak vyvážený rozvoj žákovy osobnosti. 
Specifickým cílem je vytvoření blokových modulů výuky v každé 



vzdělávací oblasti pro jednotlivé ročníky druhého stupně ZŠ. 
V důsledku komplexního rozvoje výuky bylo vytvořeno moderní 
edukační prostředí, výukové programy orientované na důslednější 
využívání mezipředmětových vztahů, inovovány studijní opory 
rozšiřující standardní výuku a e-learningové programy pro talentované a 
nadané žáky. Propojovacím prvkem bylo zavedeno ICT do všech 
blokových modulů.  
V době realizace projektu bylo aplikováno a ověřeno 8 bloků výuky. 

2. 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Šablony pro MŠ a ZŠ I 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001074 

Délka trvání projektu  1. 9. 2016 – 31. 8. 2018 

Operační program  OP VVV 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel 

Celková výše dotace  1 337 882,00 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

2. 5. 2016 

Stručný popis projektu  Projekt podpoří osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím 
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a 
sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání 
dětí/žáků, a to možností personálního posílení o školního asistenta, 
školního psychologa,a sociálního pedagoga. Důležitou oblastí podpory je 
také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a 
spolupráce s rodiči dětí a žáků.  

 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Školní čtenářské kluby na 2. stupni základní školy 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589 

Délka trvání projektu  1. 11. 2016 - 31. 10. 2019 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

spolupracující subjekt  

Celková výše dotace bez finančního příspěvku 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

 

Stručný popis projektu  Projekt se šesti KA zaměří na zkvalitnění systému vzdělávání v oblasti 
čtenářské gramotnosti u socioekonomicky znevýhodněných žáků, a to 
prostřednictvím školních čtenářských klubů na 2. st. 27 ZŠ (A. III). 
Navazuje na bohaté zkušenosti projektu ověřujícího čtenářské kluby na 1. 
st. ZŠ. Projekt umožní fungování 7 center kolegiální podpory rozvoje 
čtenářské gramotnosti (A. II) a na základě analýz dat z akčního výzkumu 
(A. IV) bude zpracována výzkumnou zprávu s poznatky o efektu 
klubových aktivit na žáky s cílem šířit bezpečné prostředí čtenářských 
klubů do dalších ZŠ.  



 
4. 

 
 
 
 
9.0 Zhodnocení a závěr: 
Ve školním roce 2017/2018 byla sledovaná oblast kultury školy a soustředili jsme se na 
průběh vzdělávání.  
Byl kladen důraz na čtenářskou, matematickou a sociální gramotnost v souladu se ŠVP  
a v provázanosti na realizované projekty. 
Účinné zpětné vazby bylo dosaženo díky vstupu pracovníku ČŠI do školy. Na základě 
výstupů šetření se více zaměřujeme na takové formy a metody práce, které vedou žáky 
k účinnější vzájemné komunikaci a ke zvýšenému zohledňování individuálních potřeb žáků. 
 
Ve školním roce 2018/2019 budeme sledovat oblast řízení a soustřeďovat se na oblast kultury 
školy. 

 

 
 
 
 
 
V Brně dne 31. 8. 2018    Razítko a podpis ředitele 
 
 
 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 
Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 
 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací 
zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a 
inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 



Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2017/18 
Školní metodik prevence: Mgr. Vítězslav Khýn 
 
Podmínky školy:  
Základní škola disponuje 19 třídami, 4 odbornými učebnami (informační výchova, 
multimediální výchova, přírodopis, fyzika a chemie), tělocvičnou a gymnastickým sálem. Pro 
výuku přípravy pokrmů je k dispozici nově vybavená cvičná školní kuchyňka a pro rozvoj 
polytechnického vzdělávání nová učebna technické výchovy - dílna. 
V budově školy sídlí hudební školy Lídl-Music a ZUŠ Smetanova, které spolupracují se ZŠ 
v oblasti výuky hudební, taneční a výtvarné výchovy a zajišťují výuku žáků na hudební 
nástroje. Každým rokem škola nabízí víc zájmových kroužků. 
3 třídy mateřské školy jsou umístěny v budově I. stupně ZŠ. Režimové momenty MŠ 
v budově ZŠ jsou nastaveny tak, aby nedocházelo ke křížení provozu MŠ a ZŠ. 
Školní družina disponuje 2 samostatnými místnostmi vybavenými herními prvky i počítači, 
využívá především školní zahradu vybavenou herními prvky a klubovnou. Pro zcela 
bezproblémový provoz chybí ve škole další samostatný prostor pro školní družinu.  
Každodenním pobytem ve škole žáky provází vysílání informačního kanálu ŠIK, při 
důležitých akcích školy je využíván i k vlastním prezentacím. 
Přírodní zahrada je aktivně využívána k doplnění výuky nejen přírodopisných předmětů, ale i 
volnočasových aktivit jednotlivých tříd.  
 
Co se podařilo: Pokračování ve spolupráci s organizacemi zajišťujícími programy a besedy 
pro žáky. Postupně se rozvíjí spolupráce s rodiči. I žáci si už zvykli přicházet a radit se o 
svých problémech. Velmi se osvědčil projekt „Malý a velký kamarád“, kdy jsou v průběhu 
celého školního roku žáci 9. ročníku patrony prvňáčků, probíhající již čtvrtým rokem.  
Žáci vybraných tříd navštívili preventivní program na PPP Sládkova. S žáky bylo pracováno v 
rámci třídnických hodin. 
Dále se podařilo prohloubit spolupráci se školní psycholožkou a učiteli i žáky.  
 
Pravidelně spolupracujeme s PPP Sládkova. 
Ve školním roce 2018/19 zůstane rozšířena nabídka volnočasových aktivit v naší škole.  
 
Co se nedaří: I když žáci vybraných tříd navštívili program na PPP Sládkova, ne vždy bylo 
přispěno ke zlepšení třídního klimatu a narovnání případných problémů ve třídě. Tato 
problematika bude i nadále řešena. 
   
V tomto školním roce proběhly tyto preventivní programy: 

- Hasík,  
 - výuka sexuální výchovy, 
 - preventivní programy zaměřené na kouření a užívání alkoholu a návykových látek, 
 - Empík cyklista, 

- program cílené prevence MP Brno, 
- orientační běh 
- Branný den – praktické procvičení znalostí z výuky,  
- širší zapojení žáků I.st. do sportovních aktivit 
- prevence úrazů – Preventivní vlak 
- účast na vybraných sportovních akcích, 
- zapojení žáků do organizace školních akcí v rámci ŠŽP. 

 
 



Cíle na příští školní rok: 
- seznámení nových žáků a rodičů s náplní práce školního poradenského pracoviště, 
- pokračovat v projektu Malý a velký kamarád, 
- mapování třídních kolektivů,  
- udržet širokou nabídku volnočasových aktivit, 
- těsnější spolupráce s třídními učiteli, 
- včasné podchycení a řešení případného záškoláctví, 
- systematická práce s žáky ohroženými školním neúspěchem a jejich rodiči 
- pokračování v zapojení žáků do dění ve škole 
- lepší motivace žáků k účasti na akcích školy a jejich přípravě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2017 
 
 
Celková finanční závěrka roku 2017 
 
 Hlavní činnost 
Příjmy celkem 30 272 614,40 
Výdaje celkem 30 346 587,27 
Hospodářský výsledek -73 972,87 
 
 
 Doplňková činnost 
Příjmy celkem 214 441,35 
Výdaje celkem 140 392,63 
Hospodářský výsledek 74 048,72 
 
 
 Hospodářský výsledek 
HV - Hlavní činnost -73 972,87 
HV - Doplňková činnost 74 048,72 
HV - celkem 75,85 
 
 
 
Počet dětí, žáků a zaměstnanců k 31.12.2017: 
 

- základní škola   427 (19 tříd),  nárůst o 25 žáků oproti roku 2016        
- mateřská škola            50 (3 třídy) – plná kapacita od 1.11.2017 
- školní družina           188 (7 oddělení), nárůst o 17 účastníků 
- školní kuchyně  50 dětí, 372 žáků (nárůst o 30 strávníků) a 52 zaměstnanců 

 
- zaměstnanci   59  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Provozní výnosy 2015 2016 2017 

Transferový podíl 50 820,00 70 896,00 89 703,00 

Příspěvek MMB UZ 33353 17 386 000,00 19 689 000,00 22 690 953,00 

Příspěvek MČ 2 200 000,00 1 800 000,00 1 500 000,00 

Účel. dotace MČ na konvektomat a myčka x 200 000,00 x 

Účel. dotace MČ – konvektomat a nábytek x x 275 000,00 

Účel. dotace SR – el. pečící pánev x x 70 000,00 

Příspěvek pro potřeby pro prvňáčků 6 800,00 x x 

Účelové dotace ze SR 2 011 838,10 570 639,35 1 422 151,22 

UZ 33024 Integrace cizinců z třetích zemí 32.023,21 69 510,79 204 570,00 

UZ 33025 Kompenz.pomůcky pro těl.postižené 12 800,00 x x 

UZ 33435 Integrace cizinců z EÚ x x 62 400,00 

UZ 33070 Výuka plavání x x 13 552,00 

UZ 33052 Navýšení platů od 1.11. 436 323,00 x 463 503,00 

UZ 33058 Neinvestiční dotace z OP VK 1 443 632,00 x x 

UZ 33061 Navýšení platů od 1.11.2015 87 059,89 x x 

UZ 33052 Navýšení platů od 1.9.2016 x 501 128,56 x 

UZ 33063 Šablony  x 191 763,16 560 355,24 

UZ 33073 Navýšení platů od 1.7.2017 x x 117 774,98 

Účelové dotace MMB 519.903,21 583 000,00 524 000,00 

UZ 36600 Životní prostředí v Chrlicích 56 408,00 x x 

UZ 36700 Mentoři 57 000,00 143 000,00 85 000,00 

UZ 36800 Dofinacování výuky cizinců 100 000,00 100 000,00 100 000,00 

UZ 36900 MMB AJ 225 000,00 225 000,00 225 000,00 

UZ 00800 doprava plavání x 18 000,00 17 000,00 

UZ 33019 - tablety 150 080,00 x x 

UZ 36300 Ve škole v bezpečí x 3 000,00 x 

UZ 36400 Nadace Veronika x 10 000,00 x 

UZ 36500 Síť otevřených brněnských škol x 84 000,00 84.000,00 

UZ 36100 Vévoda z Edingurghu x x 8.000,00 

UZ 36200 Dezinfekce x x 5.000,00 

Přijaté transfery celkem 22 243 946,10 22 905 298,51 26 301 811,22 

Použití peněžních fondů 187 222,00 210 731,00 174 456,00 

Vlastní příjmy 2 966 565,60 3 174 250,24 3 796 347,18 

Výnosy hlavní činnosti 25 397 733,70 26 290 279,75 30 272 614,40 

    

Náklady hlavní činnosti na provoz    

Náklady hrazené ze SR 17 386 000,00 19 689 000,00 22 690 953,00 

Z MČ a z vlastních příjmů hrazeno 5 265 842,06 5 418 176,59 5 709 479,05 

Náklady na projekty a programy 2 810 499,10 1 257 639,35 1 946 151,22 

Náklady hlavní činnosti 25 462 341,16 26 364 815,94 30 346 587,27 

    
Celkem 25 462 341,16 26 364 815,94 30 346 587,27 

Výsledek hlavní činnosti -64 607,46 -74 536,19 -73 972,87 

Doplňková činnost    

Výnosy doplňkové činnosti 219 955,05 247 726,19 214 441,35 

Náklady doplňkové činnosti 155 164,69 172 933,35 140 392,63 

Výsledek doplňkové činnosti 64 790,36 74 792,84 74 048,72 

    

Celkový výsledek hospodaření 182,90 256,65 75,85 

v tom: hlavní činnost -64 607,46 -74 536,19 -73 972,87 

           doplňková činnost 64 790,36 74 792,84 74 048,72 



NÁKLADY MČ 
Č. Název 2015 2016 2017 

1 Spotřeba materiálu celkem 2 018 392,68 2 241 954,18 2 359 272,90 

2 Spotřeba energie 1 114 118,11 715 151,00 748 284,85 

3 Opravy a udržování 426 835,76 409 559,27 459 574,27 

4 Cestovné 8 376,00 11 043,00 13 240,00 

5 Náklady na reprezentaci 5 090,00 4 224,00 4 729,00 

6  Ostatní služby 791 142,36 954 192,86 1 320 187,03 

            Odvody z projektu mentoři (RF) 81 000,00 22 099,00 x 

7 Odměna ŘŠ vč. odvodů x x 13 600,00 

8 Zákonné sociální náklady 15 128,00 33 570,50 15 036,00 

9 Prodaný materiál 243 081,00 271 892,00 292 598,00 

10 Ostatní náklady  50 295,00 56 381,73 48 066,00 

11 Odpisy 135 012,00 168 834,00 236 497,00 

12 Náklady z odepsaných pohledávek x x 3 660,00 

13 DDHM 377 371,15 441 511,89 194 734,00 

 Náklady celkem 5 265 842,06 5 330 413,43 5 709 479,05 

 
Náklady roku 2017: 

    

K bodu 1: 
Největší položkou je spotřeba potravin (pokryto z výnosů), materiál pro výuku, materiál pro opravy, 
spotřební materiál, čisticí prostředky (epidemie žloutenky a požadavek rodičů na pravidelné 
doplňování hygienických potřeb na toaletách). 
 
K bodu 2: 
Viz tabulka spotřeby energií v měrných jednotkách (viz str. 5).  
 
K bodu 3: 
Malování interiéru, mytí oken, opravy strojů a zařízení, opravy podlah učeben, čištění tukové jímky. 
 
K bodu 6: 
Ostatní služby zahrnují náklady na akce pro žáky (pokryto z výnosů), správa sítě, internet, servis k 
programům, hovorné, zpracování mezd a účetnictví, poradenské služby, poštovné a bankovní 
poplatky. 
 
K bodu 10: 
Pojištění osob a majetku. 
 
K bodu 12: 
K 31.12.2017 byly vyřazeny pohledávky za předškolní a zájmové vzdělávání v částce 3.660,00 Kč 
(Škoda Samuel, Jefimová Izabela, Tranová Tra Mi). 
 
K bodu 13: 
Nábytkové vybavení do MŠ + 2 koberce do MŠ, školní lavice a židle, počítač do ŠK, 2ks 
videotelefony do tříd s umístěním ŠD – rozšíření kapacity ŠD (viz zápis z rejstříku škol a školských 
zařízení). 

 



  
VÝNOSY MČ 

   

     

Č. Název 2015 2016 2017 

1 Tržba za školní akce 307 943,00 468 565,00 840 350,00 

2 Stravování 1 651 606,00 1 826 726,00 1 964 901,00 

 úhrada OSVN + ost.výnosy z vlast. 
výkonů 

20 174,00 22 352,00 28 325,00 

3 Úplata za ŠD 287 000,00 361 900,00 436 250,00 

4 Úplata za MŠ 136 600,00 140 200,00 137 200,00 

5 Výnosy z prodeje materiálu 241 117,00 271 144,00 374 438,00 

6 Zapojení fondů 177 049,00 210 731,00 174 456,00 

7 Ostatní výnosy z činnosti 119 811,00 82 944,00 14 753,00 

8 Úroky a ost.finanční výnosy 2 314,60 419,24 130,18 

9 Transferový podíl (odpisy) 50 820,00 70 896,00 89 703,00 

10 Výnosy z transferů MČ 2 206 800,00 1 800 000,00 1 575 000,00 

 Výnosy celkem 5 201 234,60 5 255 877,24 5 635 506,18 

 
 
  
Výnosy roku 2017: 
 
 
K bodu 3-4: 
Úplata za předškolní vzdělávání v roce 2017 činí 400,00 Kč/dítě a za zájmové vzdělávání – 
250,00Kč/žák. Za děti, které plní povinné předškolní vzdělávání se úhrada neplatí. 
 
K bodu 6: 
Zapojení fondů – investiční fond: pořízení myčky, dofinancování rozdílu ceny konvektomatu 
a el.pečící pánve, vyrovnání ztráty na opravy a údržbu budovy. 
 
K bodu 7: 
Náhrada od pojišťovny, vystavení stejnopisu, příspěvek Klubu rodičů na akce školy, 
příspěvek od rodičů na materiální podporu dětí a žáků. 
 
 
 
V rámci doplňkové činnosti je pronajímána tělocvična, gymnastický sál a učebny.  
Pod vedením pedagogických zaměstnanců probíhají na škole různé kroužky, které jsou 
hrazeny rodiči žáků. 
 
V roce 2017 proběhla škola v přírodě dětí MŠ a žáků 4.roč. ZŠ, lyžařský výcvikový kurz  pro 
žáky 7.-9. roč., poznávací zájezd pro žáky do Anglie a do Vídně, plavecký výcvik pro žáky 
2.roč.  a školní výlety. 
 
 
Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energií. 
 



Přehled spotřeby energií 
 

 

 MJ 

 

Rok 

 

Rok  

 

Rok 

Energie  2015 2016 2017 
     

elektřina  kWh 65 967 63 570 64 739 
     

vodné, stočné a srážky m3 3 096 2 805 2 870 
     

plyn ZŠ m3 46 741 34 209 31 375 
 
       
Významné snížení spotřeby plynu vlivem zateplení budovy, mírné zimy a úsporným 
opatřením v době víkendů a prázdnin. 
 
Čerpání státního rozpočtu 
1 Materiál pro výuku 148 443,10 
2 Cestovné + ost.služby 42 812,00 
3 Mzdové náklady 16 381 108,00 
4 Zákonné sociální pojištění 5 516 348,00 
5 Povinné zákonné pojištění 69 235,00 
6 Zákonné sociální náhrady 389 185,28 
7 Drobný dlouhodobý majetek – učební pomůcky 143 821,62 
 Celkem SR 22 690 953,00 
  

Ze státního rozpočtu byl poskytnut příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ve výši    
22 690 953,00 Kč. Je poskytován normativně na žáka, při navýšení počtu žáků je tedy vyšší.   
Byl čerpán následovně: 
 
K bodu 1: 
Nákup učebnic, materiál pro výuku, předplatné novin a časopisů. 
 
K bodu 3: 
Platy, náhrady mezd za dlouhodobou pracovní neschopnost a OON. 
 
K bodu 4-6: 
Odvod zdravotního a sociálního pojištění, povinné zákonné pojištění zaměstnanců, vzdělávání 
zaměstnanců, ochranné pracovní pomůcky, příděl do FKSP.  
 
K bodu 7: 
Digitální piano, tabule, projektory, notebooky, výukové programy.  
 
Škola je z vlastní iniciativy zapojena do realizace několika projektů a rozvojových programů 
(některé účelové dotace). Finanční prostředky z těchto projektů a programů umožňují částečně 
hradit náklady spojené s provozem školy - materiál pro výuku, výukové programy a  UP – 
notebooky, tiskárna, dataprojektory, monitor v celkové částce 231.950,00Kč, papíry a tonery 
v částce 37.824,00Kč. Provozní rozpočet 1.500.000,00Kč byl posílen vlastní činností školy o 
343.822,72Kč (projekty + doplňková činnost). 



 
 
Přehled o změnách ve stavu finančních fondů poskytuje následující tabulka: 
 
Účet Finanční fondy Stav 

k 1.1.2017 
Přírůstky Úbytky Stav 

k 31.12.2017 
416 Fond investic 370 071,80 146 794,00 215 055,00 301 810,80 
413 Rezervní fond ze zlepšeného 

VH 
143 397,16 192 019,81 3 600,00 331 816,97 

414 Rezervní fond z ost.titulů  0 596 763,60 11 000,00 585 763,60 
412 FKSP 113 828,27 347 739,16 242 044,90 219 522,53 
411 Fond odměn 87 637,73 0 10 000,00 77 637,73 
 
 

Fond investic byl čerpán na pořízení myčky ve výši 41.249,00Kč, dofinancování 
rozdílu na pořízení konvektomatu ve výši 17.679,00Kč a pečící elektrické pánve ve výši 
9.127,00Kč . V částce 147.000,00Kč byl FI čerpán na financování oprav a udržování 
svěřeného majetku. 

   
  Rezervní fond ze zlepšeného VH byl čerpán na odvody z odměny z fondu odměn. 
Přírůstek značí vrácení zálohy z roku 2016 na projekt Šablony ve výši 191.763,16Kč. 
 
 Rezervní fond z ostatních titulů – příjem i  čerpání finančních darů ve výši 
11.000,00Kč  na učební pomůcky, materiál pro výuku, termovárnice do školní kuchyni. 
Nespotřebované transfery EU -  překlenutí zálohy na projekt Šablony ve výši 585.763,60Kč 
do roku 2018 (v lednu 2018 převedeno na účet SR). 
 V prosinci 2017 byl na žádost pana místostarosty zřízen u KB samostatný účet pro finanční 
prostředky ze SR. 
 

Za období leden – září 2017 byla ve dnech 21.-22.11.2017  provedena kontrola 
hospodaření ve smyslu § 13, odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a ve dnech od 20.11. do 23.11.2017  proběhla kontrola ČŠI za období 2014-2017. 

Závěr  kontrol - bez připomínek.  
 

Ředitelka školy navrhuje, aby zřizovatel rozhodl o převodu kladného hospodářského 
výsledku 75,85Kč do rezervního fondu. 
 
 
V Brně dne  14.2.2018 
 
Zprávu zpracovala:  Věra Vítoslavská          
 
 
 
 
            PaedDr. Marie Vlčková 
                  ředitelka ZŠ a MŠ 
 
 
 



Školská rada 
Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace 
 
 
 
 
 
 
 
Věc: Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 
 

Školská rada dne 12. 9. 2018 na svém 4. zasedání projednala a schválila výroční 
zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018 bez připomínek. 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 12. 9. 2018   
 
 
 
 
 
        …………………………………. 
                    Ing. Miroslava Hloušková 
         předsedkyně 
 


