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Mateřská škola
Údaje o mateřské škole za školní rok 2015/2016
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
ch/

Název školy: Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3, příspěvková organizace
Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno-Chrlice, Chrlické náměstí 4, 643 00
Jméno ředitele školy: PaedDr. Marie Vlčková
Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Mgr. Věra Stiborová, zástupkyně ředitelky školy
Telefon: 545 21 91 12, 734 737 128
Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 50
E – mailová adresa: zschrlice@zschrlice.cz
Provoz školy (od - do): 6:30 – 16:30
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

třídy standardní
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Celkový Průměrný
počet
počet dětí
dětí
na jednu
třídu
36
18

třídy speciální-logo

1

14

14

7

64%

0

3

50

17

10

68%

0

Školní rok
2015/2016

Celkem

Počet
tříd

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka

12

69%

Počet dětí dle
zák. 117/1995
Sb.na
4hodiny denně
0

v

%

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy
V mateřské škole jsou děti vzdělávány podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání
Putování po modré planetě, který nabyl účinnosti 1. 9. 2012. Je vytvořen v souladu s RVP PV se zaměřením na
multikulturní a environmentální výchovu. Od 1. 1. 2014 je upraven dodatkem.
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.
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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 přiměřené jejich věku v cizí řeči.
Logopedická prevence je běžnou součástí vzdělávacího procesu MŠ, jedna třída je speciální logopedická.
Příkladnou provázanost v rámci jednoho subjektu má MŠ se ZŠ, pravidelné návštěvy dětí z MŠ v 1. třídách i
naopak, projekt „Velký a malý kamarád“ a společné aktivity mezi jednotlivými stupni MŠ a ZŠ, např. Den
Země si děti připomněly při činnostech, které pro ně již tradičně připravili žáci základní školy. Předškoláci mají
možnost navštěvovat Edukativně stimulační skupinu dětí, která probíhá v prostorách MŠ i ZŠ.

Akce školy pořádané během roku

Táborák na uvítanou
Divadlo Koráb – Pohádka pro tři prasátka
Bramborový týden – různé způsoby zpracování a využití brambor
Dýňohraní s rodiči– výrobky z dýní
Divadlo Tetiny – Cyklus ročních období
Strašidelná párty Divadlo Domino – Kocour Modroočko
Mikuláš ve školce – spolupráce s dětmi ze ZŠ, nadílka dětem
Divadlo Rolnička – Vánoční pohádka
Vánoční dílny pro rodiče s dětmi

Zpívání pod vánočním stromem – pásmo vánočních písní a básní
Divadlo Tetiny – Tetiny v kuchyni
Solná jeskyně Santé – 10 ozdravných pobytů
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Karneval v MŠ
Mobilní planetárium Morava – seznámení s planetami, znameními zvěrokruhu, pohádka
Putování Měsíce
Velikonoční barevný týden – barvy triček dle pranostik
Velikonoční dílny pro rodiče s dětmi
Brněnská Mateřinka – vystoupení dětí
Plavání – 10 lekcí v areálu Aquapark Kohoutovice
Den Země – proběhl ve spolupráci se ZŠ
Čarodějnické skotačení – rej v maskách, soutěže
Otevřená zahrada – výukový program, prohlídka, poznávání bylinek
Divadlo Tetiny - Moře
Oslava Dne rodiny – zábavné odpoledne dětí a rodičů na zahradě MŠ
Olympiáda mateřských škol
Oslava Dne dětí – sportovní dopoledne na hřišti v Olympii
Škola v přírodě Jedovnice
Rozloučení s předškoláky s divadlem Koráb; opékání špekáčků; diskotéka a spaní v MŠ
Kampaň Celé Česko čte dětem

Kroužky, zájmové aktivity dětí
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.

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
V oblasti vzdělávání se MŠ zaměřuje na neformální vedení dětí, přípravu na jejich kontakty s běžným
životem. Ve školním stravování je kladen důraz na ozdravení stravy a pitného režimu. V příštím
období budou činnosti v MŠ směrovat k polytechnickému a environmentálnímu vzdělávání
s využíváním přední zahrady.
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MŠ sídlí v budově ZŠ, v průběhu hlavních prázdnin byly třídy MŠ zrekonstruovány včetně výměny
rozvodů vody a vymalovány.

b/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky

7
0
7

Celkem
c/ Péče o integrované děti
Počet dětí
14

Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,)
vady řeči

d/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem
15

Počet dnů na jedno dítě
5

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu za vzdělávání v základní výši 400,- Kč

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity, nesoutěžní přehlídky
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MŠ se podílí svými vystoupeními na kulturním dění v obci (Burčákové slavnosti, Zpívání pod
vánočním stromkem).
Brněnská Mateřinka – nesoutěžní přehlídka brněnských mateřských škol
Soutěže

Reflexní děti – vymýšlení motivu na reflexní vesty (1. místo – Denis Brázdil, 2. místo –
Tereza Smetáková)
Kresebná soutěž lékáren Euphrasia – Namaluj svou představu o lékárně
Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2015/2016
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Počet
17
0
24
3

Část V.
Údaje o pracovnících škol

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VOŠ pedagogická
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
2
0
0
3
0

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016
Počet
fyzických
osob
Kvalifikovaní učitelé

5

Přepočtený
počet na
plně zam.
(úvazky)
4,45

Nekvalifikovaní učitelé

0

0

Celkem

5

4,45

35-50 let

100
0
100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne
do 35let

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

nad 50 let
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fyzických!)
Důchodci

Celkem

Počet

3,45

0

1

0

4,45

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do
pracovního poměru (počet): 1
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných
pracovníků

Metodická konference zaměřená na environmetální výchovu 1
a přírodní zahrady
Psychomototrika v MŠ
1
Jak efektivně připravit předškoláka

1

Mimořádná situace ve školách
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Dítě s potřebou podpůrných opatření v MŠ

1

Nebezpečný útočník ve škole

1

Třídění odpadů

1

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole

1

Úpravy ŠVP

2

Nové trendy v evropském školství

1

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy
ČR
Hodnotící pohovor

1
1

Část VI.
Změny ve vedení školy
-

Nebyly

Část VII.

Podpora školy ze strukturálních fondů
-

Nebyla

Datum 30. 8. 2016

Razítko a podpis ředitele
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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 Ředitelka školy:
PaedDr. Marie Vlčková
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
základní škola, mateřská škola, školní družina, školní jídelna
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

246

20,50

/

2. stupeň

7

4

131

18,71

/

19

9

377

19,84

540

Celkem

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení:
20. 12. 2005
Předseda a členové ŠR:
Iva Glozarová, Mgr. Bohdan Hladký, Leopold Šrom
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Školní vzdělávací program pro
základní vzdělávání, Úspěch pro
všechny

Číslo jednací
ZŠMŠ/660/2012/VLCK

Jiné specializace, zaměření: /
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Ročník
1. – 9.

1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

L 11
ŠJ - úplná
L 13
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

Počet

411
/
/

děti a
žáci
368
/
/

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní důchodci

ostatní*

43
/
/

/
/
/

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

Školní stravování
Ve školním roce 2015/2016 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 30. 6. 2015
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7
5,875

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení
celkem
6
Z činnosti ŠD:

počet dětí
167

počet vychovatelů
fyz. 6 / přepoč. 4,231

kapacita
180

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 dopravní, etickou,
environmentální, osobnostní a sociální výchovu. Pozornost jsme věnovali také prevenci
úrazů.
Účastníci zájmového vzdělávání měli na výběr ze tří zájmových kroužků: keramiku, country
tance a poznávací kroužek. Celkem docházelo do kroužků 84 účastníků ZV.
Rok 2015 školní družina uzavřela pořádáním každoroční akce „Vánoční jarmark“. Zde se
prezentovaly mimo jiné i práce účastníků zájmového vzdělávání a keramického kroužku.
Účastníci prvních tříd navštívili zámek Dolní Kounice s programem plným čertů a Mikuláše,
který rozdával dárky.
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Spolupráce se sociálními partnery pokračovala i tento školní rok. Účastníci ZV vystoupili pro
obyvatele s vánočním programem.
Během ledna až března se uskutečnily akce jako Talentmánie, maškarní bál, turnaj v rychlé
vybíjené a výtvarná soutěž na téma Zima, zima je veliká. V dubnu všechna oddělení
navštívila Mobilní planetárium. V květnu účastníci ZV navštívili Živou vodu a archeoskanzen
v Modré. Vybraní účastníci reprezentovali naši školu na obvodní družinové olympiádě na ZŠ
Řehořova. Jeden červnový den byl věnovaný lesní pedagogice.

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
počet oddělení
celkem
/
Z činnosti ŠK:

počet dětí
/

počet vychovatelů
fyz./
/ přepoč./
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kapacita
/

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
24,904/26
23,904/25

%
100/100
96/96

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: 2
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 11

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
2
1
2
0
0
5
0

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
7
9
4
0
1
21
5

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu

Počet zúčastněných
pracovníků

Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné

2
10
5
2
3
1
5
0
3
0
1
15
5
33
4
102

Celkem

2.4 Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 3,48/6
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

63
59
41
47
34
244

Celkem za I. stupeň

Prospělo s
vyznamenání
63
58
38
35
20
214

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

0
1
3
12
14
30

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

37
38
34
22
131

20
20
16
11
67

17
18
17
11
63

0
0
1
0
1

0
0
0
0
0

Celkem za školu

375

281

93

1

0

6.
7.
8.
9.

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
1
0

% z počtu všech žáků školy
0,003
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 10
průměr na jednoho žáka: 0,027

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 2
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

4-leté
studium
1

Gymnázium
6-leté
studium
1

8- leté
studium
4

SOŠ

SOU

18

3

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

Počet žáků

%

22
5/4
27

81,5
18,5
100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 14
Důvody: změna bydliště, školy se sportovním zaměřením, školy se zaměřením na matematiku
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 10
Důvody: dobré jméno školy, změna bydliště, kvalita ŠVP, nabídka volnočasových aktivit
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejích součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
nebyly
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
nebyla
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
1) Veřejnosprávní kontrola MČ Brno – Chrlice
2) Kontrola krajské hygienické stanice Brno
3) Kontrola státní veterinární zprávy
4) Kontrola SIBP nad stavem BOZP
5) Kontrola Krajské hygienické stanice Brno
6) MMB – Kontrola hospodaření s prostředky FKSP v roce 2015 a kontrola využití
finančních prostředků projektů:
- Dofinancování výuky cizinců v r. 2015
- Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání žáků ZŠ v roce 2015
- Výuka angličtiny na vybraných školách ve městě Brně v r. 2015
7) Kontrola hospodaření s prostředky poskytovanými z rozpočtu MČ Brno –Chrlice za
období let 2012 - 2015
8) Kontrola MŠMT k ověření realizace projektu Polytechnickým vzděláváním k dalším
úspěchům
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
1) Nebyla
2) Nebyla
3) Nebyla
4) - vlhkého zdiva v tělocvičně
- zabezpečení slaboproudé elektroinstalace v šatně nad dveřmi
- přilepení uvolněné dlaždice na schodech ke gymnastickému sálu
5) - výměna povrchu hřiště pro zájmové vzdělávání
- sanace zdiva a výměna části podlahy a odstranění plísní v tělocvičně
6) Nebyla
7) Nebyla
8) Nebyla

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
12
0
95

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů
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Počet odvolání
0
0
0

1.
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a forem
výuky, CZ.1.07/1.1.02/03.0103
1. 3. 2011 – 30. 6. 2012

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

ZŠ a) jako žadatel

žadatel

b) jako partner
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 elearningové 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
Délka trvání projektu

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (OP VK
1.4 64328678), CZ.1.07/1.4.00/21.0386
1. 9. 2010 – 28. 2. 2013

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

žadatel
1799288,- Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
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Stručný popis projektu

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a
nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na
základní škole v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění
výuky bylo dosaženo metodickým vzděláváním a
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a
následným používáním nových metodických pomůcek a
učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se
žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo
individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin nebo
podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně
nadaných. Snížení výskytu rizikového chování u žáků ZŠ a
podpory rovného přístupu ke vzdělávání bylo v projektu
podpořeno zapojením asistenta pedagoga, psychologa,
speciálního pedagoga nebo zavedením programu primární
prevence.
Byly vytvořeny digitální učební materiály (DUM) pro
vybranou vzdělávací oblast podle volby školy, jejich pilotáž,
ověření a zajištění jejich sdílení a zkušeností získaných z
takto ověřených modulů za podmínek daných autorským
zákonem.
V rámci naplňování klíčové aktivity při zkvalitňování
vyučovacího procesu byly souběžně zajištěny i technické a
materiální podmínky pro tvorbu a praktické nasazení
digitálních učebních materiálů při výuce.

3.
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

Čteme, mluvíme, rozumíme česky i anglicky,
CZ.1.07/1.1.00/56.1619
1. 7. 2015 – 31. 12. 2015

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

žadatel

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

914545,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku
cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských
zařízeních. Zavedení a) Čtenářské dílny do vzdělávacího
oboru Český jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke
zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti.
Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro
realizaci Čtenářských dílen ve výuce.
b) Krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání 10
pracovních dnů (bez cesty) pro učitele. Kurz je zaměřen na
zlepšování jazykových kompetencí.
c) Krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro
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žáky v délce trvání 7 kalendářních dní včetně cesty. Žáci
absolvují jazykovou výuku v rozsahu 20 vyučovacích hodin
za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi
příslušného místa.
4.
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů,
CZ.1.07/1.3.00/51.0005
1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

partner

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

12. 5. 2014

550.840,- Kč

Podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků ZŠ
ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a dalších
vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení.

5.
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

Polytechnickým vzděláváním k dalším úspěchům,
CZ.1.07/1.1.00/56.1619
1. 9. 2015 – 31. 12. 2015

Operační program

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

žadatel

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

529.087,- Kč

Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku
cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských
zařízeních.
Cíle projektu:
1) Rozvoj technického vzdělávání formou vytváření
žákovských výrobků s využitím nového vybavení školní
dílny.
2) Rozvoj dovedností a zkušeností učitelů vzděláváním v
práci s technickými materiály, které budou aplikovat ve
výuce pro zlepšování technických dovedností žáků.
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3) Rozvoj individuálních ústních komunikačních dovedností
žáků v oblasti anglického jazyka využitím kombinovaného
výukového systému (blended learningu) v běžné výuce
předmětu Anglický jazyk, který umožňuje individualizované
vzdělávání žáků zohledňující jejich aktuální úroveň
jazykových schopností a dovedností, individuální potřeby a
možnosti rozvoje.
6.1 Další údaje o škole
V letošním roce již tradičně pokračoval projekt „Výuka angličtiny na vybraných školách
v městě Brně“, díky kterému se na ZŠ a MŠ Jana Broskvy 3 učí žáci anglickému jazyku již
od mateřské školy.
Výuka probíhá formou hry za použití audiovizuálních materiálů s častým střídáním forem a
metod práce. Témata, se kterými se děti postupně seznamují, jsou volena tak, aby jim byla
blízká a korespondovala se ŠVP. Děti se tedy v průběhu školního roku naučí základním
pozdravům, počítat do deseti, vyjmenovat základní barvy, poznat některá zvířata, vyjmenovat
členy nukleární rodiny, jednoduše popsat svoje tělo, poznávat věci kolem sebe (převážně
hračky) a pojmenovat základní potraviny. Děti i žáci na výuku reagují velmi pozitivně.
Významnou podporou 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 – kopírováním materiálů, využíváním didaktické techniky.
Projekt realizovaný Statutárním městem Brnem v partnerství 67 brněnských základních škol
„Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, jeho cílem je zvyšování
kvality vzdělávání a vytvoření Lokální strategie rozvoje základního vzdělávání v městě Brně
pomáhá 18 žákům školy ohroženým školním neúspěchem. Projekt je zabezpečen dvěma
mentorkami k těmto žákům a je hodnocen žáky, rodiči i učiteli jako velmi přínosný.
Realizovány byly a jsou projekty vyhlášené MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka
přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí na rok 2015“a 2016“
Od 1. 1. 2016 je škola zařazena do projektu Magistrátu města Brna Síť brněnských
otevřených škol.
Od školního roku 2015/2016 se škola zapojila do projektu Mezinárodní cena vévody
z Edinburghu, jehož cílem je prohloubit u žáků jejich samostatnost a odpovědnost.
V rámci udržitelnosti projektu Úspěch pro všechny prostřednictvím inovace metod a
forem výuky, v OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblasti podpory 1.1 – Zvyšování
kvality ve vzdělávání byla v rámci výuky realizována na konci 1. pololetí bloková výuka na
druhém stupni základní školy.
Tato netradiční forma výuky proběhla v 6. – 8. ročníku. Celkem tedy proběhly tři různé
bloky.
6. ročník – ZOO
Smyslem tohoto bloku bylo zvýšit informovanost a povědomí žáků o významu biologické
a živočišné rozmanitosti života na Zemi. Žáci poznali základní přírodní krajiny (ekosystémy,
biomy) světa, jejich oblast, podnebí, faunu a flóru, uvědomili si ohrožení biodiverzity a tím
nutnost chránit jednotlivé druhy. Pomocí internetu a encyklopedií získávali informace
o zvířatech, která viděli v ZOO. Na základě údajů o původu těchto zvířat, jejich způsobu
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života, jejich přirozených potřebách a jejich srovnání s realitou sepsali formou úředního
dopisu obžalobu z nedůstojného zacházení se zvířaty v ZOO a požadavek konkrétního řešení.
Jakožto představitelé zvířat také přednesli svědectví pro i proti v tomto celém případu. Žáci
vytvořili plastické modely zvířat chovaných v ZOO. Výtvarnou technikou bylo kašírování
v ploše. V průběhu modulu si žáci rozšířili slovní zásobu a rozvíjeli komunikativní dovednosti
nejen z českého, ale i anglického jazyka.
7. ročník – Karel IV.
V letošním roce jsme si připomněli 700 let od narození našeho „otce vlasti“. Proto jsme se
rozhodli věnovat jeden modul právě jemu. Cílem tohoto bloku bylo seznámit žáky
s významnými mezníky v životě Karla IV., objasnit souvislosti období jeho panování a
promítnout je do dnešní doby. Žáci se v rámci exkurze historickým Brnem seznámili
s nejvýznamnějšími gotickými památkami, jejich historií, zajímavostmi a pověstmi. U každé
památky zjistili, jestli již byla za Karlova života postavena nebo zda ji navštívil. Závěrem
zpracovali prezentaci s názvem Gotické Brno. V rámci českého jazyka se žáci seznámili
s životopisem Karla IV, poté dvojice žáků vytvořila fiktivní interview s Karlem IV.
Závěrečným výstupem byl zpravodajský blok prezentovaný žáky. Žáci odhadovali smysl
zastaralých slov a svá vysvětlení konfrontovali s výklady ve slovnících.
8. ročník – Ekonomika domácnosti
Tento modul rozvíjí finanční gramotnost žáků. Žáci přemýšleli o svých životních snech,
očekáváních a přáních. Konfrontací v konkrétních fiktivních situacích ve hře Finanční
svoboda se učili orientovat v různých oblastech oboru financí. Prostřednictvím různých aktivit
směřovali k porozumění formulací úvěrových smluv a právním důsledkům jejich podpisu.
Prohlubovali si slovní zásobu týkající se finanční gramotnosti v anglickém jazyce.
Seznamovali se s jednotlivými složkami hospodářství ČR a základními pojmy finanční
matematiky.

UNESCO
V rámci týdne UNESCO od 25.1. – 28.1. 2016 se 1. stupeň a sedmé ročníky věnovaly tématu
„700. výročí narození Karla IV.“ vyhlášenému organizací UNESCO pro rok 2016.
Žáci se během tohoto týdne seznamovali s životem Karla IV. a jeho významnými díly.
Zajímavý projekt měl sedmý ročník, který v rámci exkurze po historickém Brně mapoval a
zjišťoval informace o brněnských památkách, které s určitostí navštívil nebo mohl navštívit
Karel IV. Exkurze vyvrcholila návštěvou baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Mendlově
náměstí, kde žáci kromě unikátní již zmíněné baziliky mohli obdivovat dar od Karla IV.
městu Brnu a obraz Černé madony.
Pro rok 2017 vyhlásila mezinárodní organizace UNESCO téma „Udržitelný rozvoj cestovního
ruchu.“
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Školní žákovský parlament
Ve školním roce 2016/2017 pokračoval školní žákovský parlament v zaměření na žáky a na
jejich přímé zapojení se do činnosti ŠŽP.
Akce, které ve školním roce proběhly, byly navrženy zástupci jednotlivých tříd a schváleny
na schůzkách ŠŽP.
Mezi již tradiční akce patří Halloweenská párty na konci října, která probíhá v prostorách
školní jídelny. Proběhla za účasti velkého množství žáků ze všech ročníků. Během odpoledne
proběhlo několik soutěží včetně vyhlášení nejhezčí masky.

Další tradiční akcí je Mikuláš ve škole. V prosinci navštívil ZŠ a MŠ Mikuláš se svojí
družinou. Společně prošli školu a školku, v každé třídě si vyslechli básničku, či písničku a
odměnili všechny žáky sladkostí. Zlobivé žáky nakonec čerti označili znamením na tváři.
Během školního roku proběhlo více menších soutěží a akcí, jako např. Den dvojčat nebo
květina pro školní zahradu.
Za velmi zdařilou akci ŠŽP by se dal označit sportovní den, který proběh na konci roku na
fotbalovém hřišti. V různých soutěžích se mezi sebou utkaly všechny třídy. Každá třída
reprezentovala jeden stát, v jehož barvách soutěžila. Žáci měli připravené vlajky a trička
v barvách vylosovaných států. Za krásného počasí si
všichni žáci i učitelé sportovní den užili.
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Zasedání parlamentu se konala pravidelně každé dva týdny ráno, zaměřená byla na aktuální
akce, problémy a dění ve škole a účastnili se jich zástupci téměř všech tříd. V případě neúčasti
se většina z nich omluvila.
Po celý rok se ŠŽP i nadále podílel na rozvoji kompetencí komunikativních, pracovních a
řešení problémů u všech žáků.
EVVO
Žáci devátého ročníku se zúčastnili projektu „Děti dětem“ pořádaný Rezekvítkem, který byl
zaměřen na praktické poznávání a údržbu chráněných území v městě Brně. Z nabytých
zkušeností deváťáci uspořádali pro první ročníky na přírodní zahradě akci „V přírodě o
přírodě“, kde prvňáčci plnili rozličné úkoly s EVVO tématikou. Celý projekt vyvrcholil
konferencí v Brně v sále Břetislava Bakaly, kde deváťáci prezentovali výsledky svého
snažení.
Na přírodní zahradě jsme společně s žáky sedmých ročníků v rámci předmětu přírodovědné
praktikum a praktických činností vybudovali přírodní učebnu, čtvrtý a květinový záhon.
Zbudovali jsme kompostér, broukoviště, hmyzí hotel, posezení v přírodní učebně a zavěsili
ptačí budku.
I v letošním roce proběhla lesnická olympiáda, které se zúčastnili vybraní žáci sedmého
ročníku, jež skončili na pěkném čtvrtém místě.
Další akcí byl „Den Země“, který byl letos pojat trošku netradičně. Byl realizován pod
názvem „Květina pro zahradu“. Cílem této akce bylo vybudovat květinový záhon, na který si
každá třida zasadila nebo zasela svoji květinu.
Velmi pěkná akce byla „Den stromů“. Tato akce byla realizována nadací Rezekvítek, která
byla určena pro 5. a 6. ročník. Žáci aktivně poznávali dřeviny, faunu a floru lesa a zdůraznili
si důležitost lesa jako ekosystému.
Projekt „Aktivní poznávání životního prostředí v Chrlicích“, který je podpořený Státním
fondem životního prostředí, byl dokončen. Díky tomuto projektu byla škola vybavena
pomůckami (mikroskopy, atlasy, lupy, krabice plná jehličí,…) a koši na tříděný odpad, které
jsme rozmístili po celé škole.
V září nás čeká realizace projektu „Rozkvetlá zahrada“. Projekt získal finanční dotaci 10 000
Kč od nadace Veronica. Tyto prostředky budou použity na nákup nářadí a odborný návrh na
využití zahrady od zahradní architekty.
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Školní projekt „Velký a malý kamarád“
V letošním školním roce již tradičně pokračoval projekt „Velký a malý kamarád“. Jedná se
o spolupráci žáků 9. ročníků s nováčky ve škole – prvňáčky. Každý „deváťák“ má na starosti
jednoho nebo více prvňáčků, kterým na začátku školního roku pomáhá s orientací ve škole,
chystáním pomůcek na první vyučovací hodinu, komunikuje s rodiči, a stává se tak jeho
garantem. V průběhu školního roku spolupráce pokračuje a velcí a malí kamarádi se setkávají
na mnoha vydařených školních akcích. Protože v letošním školním roce připadly na jednu
třídu v 9. ročníku tři třídy v 1. ročníku, byli do projektu zapojeni i žáci 8. ročníku. Náš cíl –
usnadnit dětem zahájení školní docházky a v dospívajících vzbudit pocit odpovědnosti – byl
prostřednictvím tohoto projektu opět velmi dobře naplněn.

Hasík - oficiálního preventivního programu Hasičského záchranného sboru ČR, zastoupeného
Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje se zúčastnili žáci 2. a 6. ročníku.
Program Hasík je součástí minimálního preventivního programu školy.

Ovoce do škol – v rámci projektu obdrží žáci 1. – 5. ročníku minimálně jednou měsíčně
čerstvé ovoce a zeleninu, případně balené ovocné a zeleninové šťávy.

Evaluace
V průběhu celého školního roku byla sledována oblast podmínek vzdělávání a soustřeďovali
jsme se na oblast řízení všech procesů ve škole včetně propracování kontrolního systému.
Koncepce školy je logicky rozpracována do dlouhodobých a krátkodobých cílů. Neformální
kurikulum dotváří základní vzdělávací nabídku. Organizační struktura školy a organizační řád
školy jsou funkční. Plánování je systematické. Jednotlivé týmy vzájemně spolupracují.
Kontrolní systém jednotlivých úseků je systematický, nicméně ne vždy jsou důsledně
přijímána funkční opatření. Hospitace plní funkci kontrolní, motivační a informační.
Ve školním roce 2016/2017 bude sledována oblast průběh vzdělávání a soustřeďovat se
budeme na oblast podmínek vzdělávání.
Velký důraz bude opět kladen na formativní hodnocení žáků.
Akce a soutěže trivia:
Akce všech tříd TRIVIA
- Velký a malý kamarád, celoroční projekt žáků prvních, osmých a deváté třídy
- Čtenářské dílny – projektová výuka
- Polytechnická výchova – projektová výuka
- Ovoce do škol – projekt zaměřený na zdravou výživu
říjen
- Poprvé do školy, poprvé do knihovny, návštěva pobočky knihovny v CSS, I. A, I. B, I. C
listopad
- divadelní představení Čtyřlístek, divadlo B. Polívky, III. A, III. B
prosinec
- divadelní představení Čert a Káča, divadlo B. Polívky, I. A, I. B, I. C, II. A, II. B, II. C
- Den TU, vánoční besídky ve třídách, vánoční zvyky a tradice – třídy trivia
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leden
- Zdravá pětka, akce Nadačního fondu Albert, program o zdravé výživě, třídy trivia
- Malý cyklista, zaměřeno na dopravní výchovu, Městská policie Brno, III. A, III. B
- Projektový den – Karel IV. – třídy trivia
březen
- Den TU, tradice Velikonoc, jarní vycházka, velikonoční dílny – třídy trivia
- filmové představení Robinson Crusoe – II. A, III. A, III. B
duben
- divadelní představení Princezna na hrášku, divadlo B. Polívky, třídy trivia
- Městská policie Brno, program na hřišti zaměřený na dopravní výchovu, třídy trivia
- Dravci a sovy – třídy trivia
- Den Země – sázení a setí květin – třídy trivia
květen
- Škola v přírodě, Jedovnice, hotel Terasa, I. A, I. B
- Hasík, preventivní program HSZ ČR, II. A, II. B, II. C
červen
- Škola v přírodě, Jedovnice, hotel Terasa, I. C
- Pohár ředitelky školy – třídy trivia
- Školní výlet – ZOO Lešná, I. A, I. B, I. C
- Školní výlet – Polnička, Veselý kopec, II. A, II. B, II. C
- Školní výlet – Pálava, Dolní Věstonice, III. A, III. B
Soutěže, umístění:
- Speciální olympiáda – Brno, Smolka A., Drabálková D. – 3. A, 6. místo
- Novoměstský pohár – florbal, Brno, Binder K., Smolka A., Věchet J. - 3. A, Sečkař M. –
3. B (účast)
- Mc Donald´s Cup – fotbal, Brno, Binder K., Šmuhař D. – 3. A, Kalina L., Kubeš M.,
Walter M. – 3.B (účast)
- Reflexní děti –kraj, Doležalová V. – 3. B, 3. místo
- Dětská scéna – návaznost na školní kolo, Brno, Kvardová V. – 2. C, Volknerová S. –
- 1. C(účast)
- Plavání – Síť otevřených škol, Smolka A., Prokešová A. – 3. A
- Soutěž mladých zdravotníků – Brno, Věchet J. – 3. A
- Namaluj a vyhraj – lékárna Euphrasia – 3. A (účast)

Spolupráce s MŠ:
- návštěva dětí z MŠ Šromova, ukázka výuky, třída I. A, I. B, I. C
- spolupráce pedagogů MŠ a ZŠ při rozdělení žáků do budoucích prvních tříd

Akce a soutěže II. období:
Účast na celoškolních akcích:
•
•
•
•
•
•

Projektové dny – Karel IV.
PANGEA – matematická soutěž
Seiferos – ukázka výcviku dravců
Den Země – enviromentální výchova
Dopravní výchova v praxi– sportovně branný den ve spolupráci ÚMČ , MP, ZŠ a MŠ
Pohár ředitelky školy – sportovní den
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Akce 4. ročníku:
• Návštěva Planetária – výukový program „ Astronaut“
• Školení první pomoci – teorie i praxe
• Dopravní výchova (MP Brno) Empík cyklista – 3 bloky teoretické přípravy, jízdy na
dopravním hřišti
• Den TU – vánoční besídky ve třídách
• Divadelní představení „ Kouzelná flétna“
• Den TU – Technické muzeum
• Školní výlet – Permonium Oslavany
• Olympia park - vycházka
Co se nám podařilo ve 4. ročníku:
• Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích
• Motivovat děti k zájmu o poezii, na solidní úrovni proběhla třídní kola i školní kolo
recitační soutěže „ Zima“
• Podporovat ve třídách kooperativní učení
• Na třídnických hodinách upevňovat vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídě
• Realizovat projektové vyučování – téma „Karel IV.“
• Motivovat děti k zájmu o četbu, podporovat ve vedení čtenářských deníků
• 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:
• Den stromů – výukový program s Rezekvítkem
• Vánoce s Poutníky – výchovný koncert
• Den TU – vánoční besídky ve třídách
• Síla lidskosti - program o siru N. Wintonovi
• Bruslení u Olympie
• Co dělat když – preventivní program MP Brno (5.B)
• Balada v proměnách – výukový program v tělocvičně školy
• Den TU – Laser game
• Exkurze v zelinářské farmě Ráječek
• Školní výlet – Permonium Oslavany (5.A), Výprava za pokladem (5.B – turistika
v okolí Brna)

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
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• 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 „ Po stopách Karla IV.“
• Posilovat kamarádské vztahy mezi žáky ve třídě i vztahy mezi třídami v ročníku
• Aktivovat žáky k účasti v různých soutěžích
• Vést děti k vedení žákovských i předmětových portfolií
• Spolupracovat se ŠŽP, plnit úkoly a aktivity jím zadané
• Postupně připravovat žáky na přechod na 2. st. ZŠ
Soutěže žáků 4. a 5. ročníku:
• Recitační soutěž „ Zima“
• MATESO – matematická soutěž pro žáky 5. ročníku - (školní kolo, okresní kolo –
T. Krejčí - 2. místo, P. Šlégr 3. místo)
• Matematická olympiáda 5. ročníku – (školní kolo, okresní kolo – P. Šlégr 3. místo,
T.Krejčí 6. místo)
• PANGEA – matematická soutěž - (školní kolo, finálové kolo v Praze - T. Krejčí z 5.A
celkový vítěz obou kol dohromady, P. Šlégr – 15. místo)
• Empík cyklista – J. Řezníček (4.B) se umístil mezi nejlepšími žáky 4. tříd
v celoměstské soutěži
• Matematický klokan – 5. ročník (školní kolo – P. Šlégr 1. místo, T. Krejčí 2. místo)
• Pythagoriáda – 5. ročník (školní kolo, okresní kolo – T. Krejčí 1. místo, P. Šlégr 3.
místo)
• Soutěž mladých zdravotníků (4. místo v městském kole)
• Speciální olympiáda pro žáky s dys. poruchami na ZŠ Bosonožská (4. roč. - 5.místo
K. Putnová, M. Putna )
• Recitační soutěž „ Dětská scéna“ – městské kolo Winter (4.B)
• Novoměstský pohár – turnaj ve florbalu
• Černovická futsalová liga – turnaj v minikopané
• McDonalds´Cup – fotbalový turnaj
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Akce a soutěže III. období:
Humanitní sekce
Jazyk a jazyková komunikace
V rámci projektu Čteme, mluvíme a rozumíme česky a anglicky EU OPVK 56 vyjelo 40
žáků na Maltu. Dostali jedinečnou příležitost věnovat se výuce AJ v anglicky mluvící zemi
přímo s rodilými mluvčími a zároveň komunikovat anglicky v hostitelských rodinách.
Rozvinuli tak své jazykové znalosti a dovednosti a zároveň si užili prostředí krásné země,
jakou Malta je. Žáci absolvovali 20 hodin výuky AJ během týdne s certifikátem a byli účastni
bohatého programu na ostrově s prohlídkami památek (některé z nich chráněné organizací
UNESCO). Žáci velmi ocenili pobyt a koupání v moři, návštěvu kina či hlavního města.
- Evropský den jazyků byl v září letošního školního roku v kompetenci všech vyučujících, byl
tak ponechán prostor pro jednotlivé předměty. Probíhal v každé třídě v rámci jednotlivých
vyučovacích hodin.
- Žáci 6. ročníku se zúčastnili Jazykového minikurzu v Jedovnicích, kde měli možnost si
ověřit a prohloubit své znalosti anglického jazyka. Zároveň také prošli rychlým seznámením
s podobou jazyka německého, španělského a ruského. Cílem bylo simulovat reálné životní
situace a využít své stávající jazykové schopnosti a také ujasňovat si výběr 2. cizího jazyka
pro své další vzdělávání.
- Od září do prosince prohlubovalo 80 žáků 1. i 2. stupně v rámci projektu Polytechnickým
vzděláváním k dalším úspěchům – blended learning své znalosti z anglického jazyka. Jednalo
se o e-learningové vzdělávání. Program byl využíván vždy 1 hodinu týdně ve škole, poté žáci
pracovali svým tempem v domácím prostředí. Každý žák obdržel po skončení kurzu certifikát
Velkou výhodou byla okamžitá zpětná vazba, žáci procvičovali veškeré jazykové dovednosti.
- V únoru reprezentovala naší školu žákyně 7. třídy na anglické olympiádě.
- V hodinách ruského jazyka žáci 9. ročníku zpracovali projektovou metodou
téma Obec, domov. Žáci 8. ročníku společně pracovali na podobě naší školy s popisem
v ruském jazyce.
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- V rámci výuky německého jazyka se žáci 7. – 9. ročníku zúčastnili divadelního představení
Erste Liebe v klubu Leitnerova. Jak název představení napoví, celý děj se odehrával v
německých reáliích, dokonce i herci byli rodilí mluvčí. Mnoho žáků tak poprvé okusilo dílo v
jiném než mateřském jazyce a bylo pro ně inspirací k dalšímu seberozvoji v jazyce.
- I nadále se žáky pracujeme na rozvoji čtenářské gramotnosti, četba knih v originále je
příjemným zpestřením vyučovacích hodin.
- V měsíci květnu absolvovali žáci 5. - 9. ročníku program Česká balada, divadelní
představení, v němž se seznámili s texty nejznámějších českých autorů 19. - 20. století.
-V týdnu blokové výuky (leden 2016) absolvovali žáci 7. ročníku procházku po Brně
s výkladem zaměřeným na osobnost Karla IV. a jeho spojitost s tímto městem, tematicky
v rámci výročí 700 let od jeho narození.
Žáci 6. a 8. ročníků absolvovali od září do května ČTENÁŘSKÉ DÍLNY v rámci projektu
ČTEME, MLUVÍME, ROZUMÍME ČESKY I ANGLICKY EU OPVK 56.
Tématem BLOKOVÉ VÝUKY v 7. ročníku byl Karel IV, kterého jsme zpracovali jako
novináři a tím si procvičili různé publicistické útvary.
31. 11. proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, ve kterém se na prvním místě ocitla
Amálie Jochmanová. 8. 2. se zúčastnila městského kola OČJ v Lužánkách.
Jako každým rokem jsme se v lednu zapojili do projektu HOLOCAUST opětovanou
vzpomínkou na Annu Frankovou, která byla blízká našim žákům nejen věkem, ve kterém
zahynula, ale i povahou. Proto jí její současní vrstevníci píší dopisy, kterými vyjadřují svůj
soucit s její situací a porozumění jejím problémům dospívání.
- Letos byl nově do učebního plánu zařazen předmět Čeština pro život.
Rozvíjí v dětech kreativitu a schopnost vyslovit vlastní názor na jevy kolem sebe, rozpoznat
klady a zápory světa médií, v neposlední řadě má za cíl přípravu k přijímacím zkouškám na
SŠ.
Zúčastnili jsme se 10. ročníku literární soutěže Skrytá paměť Moravy, která letos nesla název
NÁHODY NEEXISTUJÍ. Příspěvky tvořili žáci 8. a 9. ročníku v předmětu Čeština pro život.
Do soutěže byl poslán příspěvek - povídka - Adély Hájkové z 9. A.
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Člověk a společnost
- v prosinci proběhlo za hojné účasti žáků 8. a 9. tříd školní kolo Dějepisné olympiády
- v lednu vítěz školního kola Kristýna Poláchová/9.A/, reprezentovala naši školu v okresním
kole Dějepisné olympiády v Lužánkách
- v rámci lednové blokové výuky se žáci na PC, audiem, videem, pracovními listy, atd.
seznamovali s tématem: Karel IV. očima historie i současnosti
- ve spolupráci s předmětem Výtvarná výchova žáci malovali historické postavy, či stavby a
nejlepší práce pravidelně vystavovali na chodbě školy
Umění a kultura
- září – červen – účast na výtvarných soutěžích jednotlivců, např. „Ovoce a zelenina do škol“
- září – červen – průběžná výstava dětských prací na chodbách školy
- listopad – účast na soutěži Makedo, Safari, pořádané spol. Ikea, žáci 7. A se umístili na
4. místě za zhotoveného kartonového medvěda Maskotíka
- květen – výzdoba schodiště fotografiemi, historické foto nafotily žákyně 6. A
- červen – renovace a výzdoba perníků pro obec z chaloupky na chrlickém nádraží
- v rámci hudební výchovy navštívili žáci 7. a 9. ročníku 31. 5. 2016 koncert v rámci dnů
festivalu Mozartových dětí
Přírodovědná sekce
Matematika a její aplikace
Matematická soutěž PANGEA
Již podruhé se naše škola účastnila mezinárodní soutěže Pangea. Tato soutěž vznikla v roce
2007 v sousedním Německu a dala si za cíl propojit a porovnat matematické znalosti žáků a
studentů v různých zemích celého světa. Celkem se v tomto školním roce účastnilo 495 233
řešitelů z 18 evropských zemí. V ČR proběhl ve školním roce 2015/2016 druhý ročník
soutěže a zapojilo se v něm 23 655 žáků 4. – 9. ročníků.
Soutěž probíhala ve dvou kolech – školní a celorepublikové. Z naší školy patřili mezi
nejúspěšnější řešitele Tereza Krejčí a Patrik Šlégr (oba 5. ročník), kteří z 5 694 účastníků
obsadili ve školním kole shodně 5. místo a postoupili tak do celorepublikového finále.
Finále soutěže proběhlo 6. 5. 2016 v Praze. Soutěžící během 60 minut řešili 25
matematických úloh. Jsme moc rádi, že naši dva zástupci nezklamali a umístili se na stupních
nejvyšších. Patrik Šlégr obsadil krásné 25. místo a Terezka Krejčí obsadila ve finále 3. místo
a v součtu školního a finálového kola se stala ABSOLUTNÍ VÍTĚZKOU V KATEGORII 5.
ROČNÍK, což je obrovský úspěch pro naši školu.
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Člověk a příroda
PROJEKT HOBIT (Hodiny biologie pro život)
V rámci učiva přírodopisu se žáci 8. ročníků zúčastnili projektu HOBIT, který organizovala
FN U sv. Anny. Cílem této sportovně naučné akce bylo zábavnou formou připravit žáky na to,
jak se zachovat v situaci, kdy je potřeba pomoci druhé osobě se zdravotním problémem.
Konkrétně se jednalo o infarkt myokardu a cévní mozkovou příhodu. Naše škola měla tři
soutěžní družstva. Jejich úkolem bylo správně vyřešit zdravotnické úkoly na čtyřech
stanovištích a v co nejkratším čase doběhnout do cíle. Na stanovištích dávali první pomoc
osobě se zástavou srdce po cévní mozkové příhodě, řešili teoretické úkoly a museli přivolat
telefonicky záchrannou službu, navigovat ji na dané místo a popsat událost.
Během akce, v rámci doprovodného programu, se dětem představily týmy záchranných
složek. Hasiči a záchranáři předvedli svoji práci a vybavení svých vozidel.
Vyvrcholením soutěžního dopoledne byla neformální beseda s mladou studentkou, která již
prodělala cévní mozkovou příhodu.
Akce byla pro žáky plná osobních prožitků, prověřila kromě teoretických znalostí i schopnost
rychle se rozhodnout a konat. Žáci si také uvědomili, že díky všemu, co se během soutěžního
dopoledne naučili a vyzkoušeli, mohou případně někomu zachránit život.
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BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
Již tradičně se naše škola zúčastnila v letošním školním roce biologické olympiády. Tentokrát
na téma „Život v temnotě“.
Školního kola se v každé kategorii zúčastnilo 20 žáků. Do městského kola, které se konalo
v dubnu ve SVČ Lužánky, postoupili z každé kategorie 2 nejlepší řešitelé. Tito si navíc
museli připravit tzv. vstupní úkol, který si mohli vybrat z pěti vypsaných témat. Veškeré
úkoly a vypracované projekty se nesly v duchu života v temnotě. Otázky se tedy týkaly
živočichů žijících pod zemí nebo aktivních v noci, kořenového systému rostlin, jeskyní apod.
Školní i městské kolo sestávalo z teoretické a praktické, laboratorní části.
Do městského kola postoupili:
Kategorie D (6. a 7.ročník) – Lukáš Rauš (7.B), Patrik Havlíček (7.A)
Kategorie C (8. a 9.ročník) – Eliška Kopečková (8.B), Jakub Milenovský (9.A)
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Ocenění žáci v závěru školního roku: - Knižní odměny
třída jméno žáka

ocenění

1.A

Michaela Plachá

Za práci pro třídu a kamarádské chování

1.B

Adéla Ševečková

Za vzornou práci a příkladné chování

1.C

Leontýna Trčková

Za vzornou práci a příkladné chování

2.A

Kateřina Rudolecká

Za práci pro třídu a kamarádské chování

2.B

Tereza Hudečková

Za aktivitu a kamarádské chování

2.C

Vanda Kvardová

Za celoroční soutěž

3.A

Sabina Dvořáková

Za práci pro třídu a pomoc učiteli

3.B

Alena Tvrdá

Za práci pro třídu, kamarádské chování a výborné studijní výsledky

4.A

Markéta Drdlová

Za svědomitou práci a aktivitu ve výuce

4.B

Vanessa Nguyenová

Za svědomitou práci a aktivitu ve výuce

5.A

Lucie Šenkyříková

Za svědomitý přístup k vyučování

5.B

Oleksandr Androshchuk

Za celoroční svědomitou práci a příkladné chování

6.A

Barbora Musilová

Za pozitivní přístup ke třídnímu kolektivu

6.B

Eliška Mátlová

Za vynikající studijní výsledky a práci pro třídu

7.A

Adam Herman

Za pozitivní přístup k učení i přes dlouhodobější absence

7.B

Kateřina Mandelíková

Za statečnost a skvělé výsledky mezi sportovní kariérou a školní docházkou

8.A

Anna Petláková

Za vynikající studijní výsledky

8.B

Babeta Chytilová

Za kamarádský přístup a práci pro třídu

9.A

Monika Štěpánková

Za svědomitý přístup k výuce a práci pro třídu
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Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Cizí jazyky*

0 /0 / 0 / 0 / 0

Informatika, PC

Počet žáků

*

0/ 0 / 0 / 0 / 0 *

1

20

Přírodní vědy

1

23

Společenské vědy

1

10

Sport, TV, turistika

3

47

Umělecké obory

1

6

Zdravotní, speciální pedagogika

1

12

Náboženství

Technické vědy

Taneční
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

Další kroužky jsou pořádány externími firmami, např. Věda nás baví, SK TORI Judo Brno,
Kroužky Brno apod. v budově školy.
Od 1. 1. 2016 je škola zařazena do projektu Magistrátu města Brna Síť brněnských
otevřených škol. V rámci projektu proběhly dva nové kroužky Klub deskových her a Florbal.
Zúčastnili jsme se plaveckých závodů na ZŠ Jasanova.
Umělecké obory jsou podpořeny ZUŠ a SZUŠ Lídl music, které poskytují vzdělávání
v budově školy (detašovaná pracoviště).

7.0 Zhodnocení a závěr:
Školní rok 2015/16 byl v oblasti vzdělávání zaměřen na zkvalitňování výchovně-vzdělávacího
procesu, především v oblasti matematické a čtenářské gramotnosti, polytechnického (zřízena
žákovská školní dílna) a environmentálního vzdělávání. Velký důraz byl kladen na
zkvalitnění výuky cizích jazyků (vzdělávání učitelů, studijní zahraniční pobyt žáků, uplatnění
metody blended learningu). Čtenářská gramotnost žáků byla podpořena realizací čtenářských
dílen. Systém domácí přípravy žáků v prostředí Moodle byl průběžně zkvalitňován. Podařilo
se vybudovat funkční školní poradenské pracoviště posílené o pozici školního psychologa.
Z hlediska evaluace byla sledována oblast podmínek vzdělávání se soustředěním se na oblast
řízení všech procesů ve škole.
Ve školním roce 2016/17 budeme sledovat průběh vzdělávání a soustředit se na podmínky
vzdělávání.
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8.0 Poradenské služby v základní škole
Výchovné poradenství
Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány neúplným školním poradenským
pracovištěm, ve kterém působí výchovní poradci ve spolupráci s metodikem prevence,
vedením školy, třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky. Poradenské služby jsou
rozděleny mezi dva výchovné poradce, kteří mají na starost oblast přijímacího řízení na SŠ a
volbu povolání, oblasti práce se žáky se specifickými vzdělávacími potřebami a žáky
mimořádně nadanými, péči o žáky s neprospěchem nebo s problémy se školní docházkou,
oblast spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, zabývajícími se péčí o děti,
oblast informací o žácích a jejich předávání vedení školy a jednotlivým vyučujícím,
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC) a nakonec oblast prevence
sociálně patologických jevů, závadového chování, problematiky drog, šikany a jiných
patologických jevů.
Mgr. Lenka Přibilová je výchovnou poradkyní pro II. stupeň a má na starosti koordinaci
poradenských služeb ve škole, oblast kariérního poradenství a péči o žáky mimořádně nadané.
Tématem volba povolání se zabývá v předmětu Pracovní činnosti v 8. ročníku. V letošním
roce dokončila kvalifikační studium výchovného poradenství na PdF MU v Brně a
vypracovala závěrečnou práci „Faktory ovlivňující volbu povolání žáků základní školy.“
Mgr. Kateřina Kratinová je výchovnou poradkyní pro MŠ a I. stupeň ZŠ, má na starost žáky
logopedické třídy MŠ a vypracování IVP, péči o žáky s poruchami autistického spektra a
spolupráci s SPC Štolcova a primární péči o žáky s podezřením na vývojové poruchy učení.
Obě poradkyně mají na starost zejména péči o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami,
řešení závadového chování žáků a problémů spojených s absencí, řešení školní neúspěšnosti a
další úkoly, které plynou z potřeb školy, žáků a učitelů. V letošním školním roce myslely
poradkyně i na pomoc kolegům s tvorbou IVP u žáků s integrací a poskytly rady v oblasti
spolupráce s asistentem pedagoga společným proškolením v měsíci září. Poradkyně
spolupracují s metodikem prevence Mgr. Vítězslavem Khýnem a v měsících květen až červen
spolupracovaly i s psycholožkou Mgr. Danou Juhovou. V letošním školním roce byla
spolupráce opět rozšířena o mentory díky projektu města Brna. Mentorkou 1. stupně byla
Mgr. Anna Sázavská, mentorkou 2. stupně Bc. Petra Hamrlová. Práce mentorů s vybranými
žáky byla kladně hodnocena nejen poradenským pracovištěm, ale zejména jednotlivými
vyučujícími a zákonnými zástupci podpořených žáků.
Struktura poradenských služeb na naší škole se ukázala jako funkční, společně se dařilo
efektivně vyřešit problémy spojené s výchovně vzdělávacím procesem. Hlavním cílem
v tomto školním roce bylo poskytovat kvalitní poradenské služby zákonným zástupcům,
žákům a pedagogům v následujících oblastech:
•
•
•
•
•

výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem
kariérní poradenství – profesní orientace žáků
spolupráce se školskými poradenskými zařízeními – PPP, SPC
prevence sociálně patologických jevů a závadového chování, spolupráce školy
s orgány státní správy a samosprávy, zabývající se péčí o děti
• problémy se školní docházkou – neomluvená a vysoká omluvená absence
• individuální pomoc v době konzultačních hodin
• metodická – podpora pedagogů při tvorbě IVP a práci s asistentem pedagoga
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Cílem školy je rozšířit školské poradenské pracoviště o funkci školního asistenta, sociálního
pedagoga a speciálního pedagoga.
V letošním školním roce se každý vyučující snažil využít maximální potenciál všech žáků a
zároveň respektovat jejich individuální potřeby. Velmi dobrých výsledků je dosahováno
v práci se žáky s diagnostikovanými poruchami učení a chování a také s dětmi, které byly
doporučeny k individuální integraci. Vyučující pro tyto žáky zodpovědně zpracovali
individuální vzdělávací plány. Snažili jsme se pomoci žákům s vyskytujícími se problémy ve
výchovně vzdělávacím procesu a tito žáci byli odesláni do PPP k posouzení jejich schopností
a dovedností. Specifická práce byla i s dětmi, kterým bylo prokázáno nadání. Akcelerace
matematických schopností u žáka 5. ročníku byla rozvíjena ve vyšším ročníku. Dále také
žákyně 7. ročníku má potvrzené nadání v jazykové oblasti. Oba žáci byli v letošním roce
úspěšní v přijímacím řízení na víceletá gymnázia. Jejich nadání bylo rozvíjeno individuálně, a
I v letošním roce byl vyhodnocován neprospěch žáků čtvrtletně a řešení školní neúspěšnosti u
žáků v době čtvrtletního hodnocení se nadále jeví jako užitečné. Neprospívající žáci byli
pozváni spolu se zákonnými zástupci k jednání, ve kterém společně probrali důvody
neprospěchu žáka a možnosti nápravy. Zákonní zástupci často ocenili včasné informace o
neprospěchu žáka a seznámení se stanovenými pravidly, co má žák udělat, aby v následujícím
hodnotícím období prospěl. 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 při přijímacím řízení na SŠ a vše, co se
týkalo přijímacích zkoušek. I v letošním roce měli opět žáci 8. ročníků možnost zapojit se do
nabídky společnosti SCIO – projekt Podpora přípravy na přijímací zkoušky. Zde si vyzkoušeli
písemné přijímací testy z českého jazyka, matematiky a test obecných předpokladů. Tato
společnost testy po vyplnění vyhodnotila a dodala rozbor výsledků každého žáka, porovnání
s vrstevníky a také odhad šancí na přijetí žákem vybranou SŠ.
V tomto školním roce opouští školu 22 žáků z 9. ročníků, z nichž 21 bylo přijato na SŠ již
v prvním kole přijímacího řízení. Všichni byli přijati na SŠ – 1 žákyně odchází na
gymnázium, 18 žáků na SŠ s maturitou a 3 žáci byli přijati na 3letý učební obor. Ze 7. třídy
odchází 1 žákyně na víceleté gymnázium a z 5. třídy byli přijati na víceletá gymnázia 4 žáci.
Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, jehož hlavním úkolem
je vypracování Minimálního preventivního programu a jeho smysluplné naplňování,
koordinace jednotlivých aktivit a vyhodnocení účinnosti tohoto programu. Vyhodnocení
Minimálního preventivního programu je samostatnou přílohou této zprávy.
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. Dále bychom chtěly posílit spolupráci se
zákonnými zástupci žáků s vytvořenými individuálními vzdělávacími plány, protože mnoho
z nich v letošním školním roce nevěnovalo pozornost jejich vyhodnocení.
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8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
2
1

kvalifikace, specializace
Učitelka AJ, D, RJ
Učitel TV

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

školní psycholog
školní speciální pedagog

úvazek
0,25
/

kvalifikace, specializace
Psycholog
/

dosažené vzdělání
VŠ
/

8.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let
1
1
1
/

36 – 50 let
1
/
/
/

51 let a více/z toho důchodci
/
/
/
/

Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků

8.1.3

výchovný poradce:
Výchovná poradkyně pro II. stupeň úspěšně ukončila kvalifikační studium Výchovného
poradenství na Pedagogické fakultě MU v Brně, dále se zúčastnila seminářů Role ředitele
v systému poradenských služeb ve škole, Asistent pedagoga ve školní praxi, Jak sestavit plán
pedagogické podpory. Výchovná poradkyně pro I. stupeň se zúčastnila seminářů Asistent
pedagoga ve školní praxi, Jak sestavit plán pedagogické podpory a Dítě s potřebou
podpůrných opatření v běžné MŠ. Obě poradkyně se pravidelně účastní metodických setkání
výchovných poradců a v letošním roce se zúčastnily setkání s ministryní školství. Závěrem
roku se zúčastnily také setkání výchovných poradců ve spolupráci s Úřadem práce, kde měly
možnost seznámit se se službami IPS.
školní metodik prevence:
Školní metodik prevence se účastnil pravidelných setkávání metodiků prevence, semináře
Školní metodik ve škole a zaškolení do programu DOFE.
školní psycholog: Školní psycholožka se účastnila setkání psychologů s PPP.
školní speciální pedagog: /

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1

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

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):
nebyly
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8.3 Individuální integrace
Typ postižení
Nadání
Vývoj. dysfázie
Vývoj. poruchy učení a chování
Tělesné postižení
Celkem

Ročník
5., 7.

Počet žáků
1, 1

1., 3., 4., 5., 6., 7., 8.
9.
/

1, 1, 2, 3, 2, 3, 2
1
17

Ročník
/
/
/
/

Počet žáků
/
/
/
/

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
/
/
/
celkem
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU
za školní rok 2015/2016
Škola:

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Jana Broskvy 3

Školní metodik prevence: Mgr. Vítězslav Khýn
Počet žáků celkem:

(I. stupeň 244 žáků, II. stupeň 131 žáků)

Podmínky školy:
Základní škola disponuje 18 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.
Pravidelně spolupracujeme s PPP Sládkova.
Ve školním roce 2016/17 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,
- podzimní adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku - Jedovnice,
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- zimní výcvikový lyžařský kurz,
- jarní škola v přírodě pro MŠ a 1. ročník - Jedovnice,
- program cílené prevence MP Brno,
- účast na vybraných sportovních akcích.
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.
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VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2015

Celková finanční závěrka roku 2015
Hlavní činnost
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

25 397 733,70
25 462 341,16
-64 607,46

Doplňková činnost
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

219 955,05
155 164,69
64 790,36

Hospodářský výsledek
HV - Hlavní činnost
HV - Doplňková činnost
HV - celkem

-64 607,46
64 790,36
182,90

Počet dětí, žáků a zaměstnanců k 31.12.2015:
-

základní škola 378 (19 tříd)
mateřská škola
50 (3 třídy)
školní družina
167 (6 oddělení)
školní kuchyně 50 dětí, 318 žáků a 44 zaměstnanců

-

zaměstnanci

52

19 592 800,00

Provozní výnosy

17 386 000,00
2 200 000,00
6 800,00
2 600 326,10
32 023,21
12 800,00
436 323,00
1 443 632,00
87 059,89
56 408,00
57 000,00

Příspěvek MMB UZ 33353
Příspěvek MČ
Příspěvek pro potřeby pro prvňáčků
Účelové dotace
UZ 33024 Integrace cizinců
UZ 33025 Pomůcky pro těl.postižené
UZ 33052 Navýšení platů od 1.11.2014
UZ 33058 Neinvestiční dotace z OP VK
UZ 33061 Navýšení platů od 1.11.2015
UZ 36600 Životní prostředí v Chrlicích
UZ 36700 Mentoři
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UZ 36800 Dofinacování výuky cizinců
UZ 36900 MMB AJ
UZ 33019 Tablety do škol
Použití peněžních fondů
Transferový podíl
Celkem výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
Použití peněžních fondů
Vlastní příjmy
Výnosy hlavní činnosti

100 000,00
225 000,00
150 080,00
187 222,00
50 820,00
22 243 946,10
187 222,00
2 966 565,60
25 397 733,70

Náklady hlavní činnosti
17 386 000,00
5 265 842,06
2 600 326,10
210 173,00
25 462 341,16

SR
MČ Brno-Chrlice
Účelové dotace
Vlastní příjmy
Celkem

NÁKLADY MČ
Účet

Název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Spotřeba materiálu celkem
Spotřeba energie
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Odměny z fondu odměn vč. odvodů
Zákonné sociální náklady
Prodaný materiál
Ostatní náklady
Odpisy
DDHM
Náklady celkem

2 018 392,68
1 114 118,11
426 835,76
8 376,00
5 090,00
791 142,36
81 000,00
15 128,00
243 081,00
50 295,00
135 012,00
377 371,15
5 265 842,06

K bodu 1:
Největší položkou je spotřeba potravin, materiál pro výuku, čistící prostředky, materiál pro opravy,
spotřební materiál.
K bodu 2:
Viz tabulka spotřeby energií v měrných jednotkách. Nárůst spotřeby vody a elektřiny byl spojen
s výměnou oken a novou fasádou budovy.
K bodu 3:
Malování interiéru, opravy strojů a zařízení, ořez stromů v zahradě, elektroinstalace v nově zřízené
školní dílně, zprovoznění okenních rolet, zabezpečení plynové kotelny – detekce úniku, oprava serveru
z přepětí sítě při bouřce.
K bodu 6:
Ostatní služby zahrnují náklady na akce pro žáky (pokryto z výnosů), správa sítě, internet, servis
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k programům, hovorné, zpracování mezd a účetnictví, poradenské služby, poštovné a bankovní
poplatky.
K bodu 7:
Byl čerpán fond odměn – odměna z MČ pro ředitelku školy; pro provozní pracovníky, kteří zajišťovali
úklid v době prázdnin při opravách budovy.
K bodu 10:
Pojištění osob a majetku, technické zhodnocení.
K bodu 12:
Nábytkové vybavení učeben, pračka, sušička, myčka, tiskárny, monitor, vysavač, nářadí pro opravy.
Z daru pořízen počítač do kanceláře školy.
K 31.12.2015 byla vyřazena pohledávka v částce 1 250,00 Kč - náhrada škody za poškození klavíru žákyní
Monikou Prokešovou z roku 2008.

VÝNOSY MČ
Účet

Název

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tržba za školní akce
Stravování
Úplata za ŠD
Úplata za MŠ
Výnosy z prodeje materiálu
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Úroky
Transferový podíl (odpisy)
Výnosy z transferů MČ
Výnosy celkem

částka v tis.Kč
307 943,00
1 671 780,00
287 000,00
136 600,00
241 117,00
177 049,00
119 811,00
2 314,60
50 820,00
2 206 800,00
5 201 234,60

K bodu 3-4:
Úplata za předškolní vzdělávání v roce 2015 činí 400,00 Kč/dítě a za zájmové vzdělávání – 200,00Kč/žák.
K bodu 7:
Náhrada od pojišťovny, vystavení stejnopisu, příspěvek Klubu rodičů na akce školy, příspěvek od rodičů na
materiální podporu dětí a žáků.

Čerpání státního rozpočtu
1
2
3
4
5
6
7

Materiál pro výuku
Cestovné
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Povinné zákonné pojištění
Zákonné sociální náhrady
Drobný dlouhodobý majetek – učební pomůcky
Celkem SR
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126 854,00
5 704,00
12 630 156,00
4 234 347,00
56 034,00
163 381,58
169 532,42
17 386 000,00

Ze státního rozpočtu byl poskytnut příspěvek na přímé náklady na vzdělávání ve výši
17 386 000,00 Kč. 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, OON, odstupné.
K bodu 4-6:
Odvod zdravotního a sociálního pojištění, povinné zákonné pojištění zaměstnanců, vzdělávání zaměstnanců,
ochranné pracovní pomůcky, příděl do FKSP.
K bodu 7:
Mapy, tabule, projektory.

Z účelových dotací byl v roce 2015 pořízen DDHM a materiál pro výuku - dataprojektory, tabule, multifunkční
kopírka, radiomagnetofony v celkové částce 110 123,43 Kč, vybavení školní dílny za 232 210,00 Kč, vybavení
školní knihovny – 56 408,00 Kč, mikroskopy a materiál pro výuku – 56 408,00 Kč, papíry a tonery v částce 28
501,26 Kč.

V rámci doplňkové činnosti je pronajímána tělocvična, gymnastický sál a učebny.
Pod vedením pedagogických zaměstnanců probíhají na škole různé kroužky, které jsou plně hrazeny rodiči žáků.
V roce 2015 proběhla škola v přírodě dětí MŠ a žáků 1.roč. ZŠ, adaptační pobyt a jazykový kurz pro žáky 6.roč.
a školní výlety.
Z projektu byl uskutečněn zahraniční zájezd na Maltu pro 40 žáků školy.

Významnou položkou v nákladech školy je spotřeba energií.

Přehled spotřeby energií

MJ

Rok
2012

Rok
2013

Rok
2014

Rok
2015

elektřina ZŠ
elektřina MŠ
Celkem elektřina

kWh

64 341
10 746
75 087

57 990
26 077
84 067

61 395
x
61 395

65 967
x
65 967

vodné a stočné ZŠ
vodné a stočné MŠ
Celkem vodné a stočné

m3

2 944
1 034
3 978

3 039
1 639
4 678

2 879
x
2 879

3 096
x
3 096

plyn ZŠ
plyn MŠ
Celkem plyn

m3

73 138
16 163
89301

76 819
17 213
94032

43 837
x
43 837

45 732
x
45 732

Energie
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Přehled o změnách ve stavu finančních fondů poskytuje následující tabulka:

Účet

Finanční fondy

416
413
414
412
411

Fond investic
Rezervní fond ze zlepšeného VH
Rezervní fond z ost.titulů - dary
FKSP
Fond odměn

Stav
k 1.1.2015

280 718,80
539 159,42
22 000,00
43 045,73
53 879,00

Přírůstky

Úbytky

84 192,00
100 000,00
29 000,00
133 562,79
93 758,73

378,00
74 173,00
51 000,00
107 544,00
60 000,00

Stav
k 31.12.2015

364 532,80
564 986,42
0
69 064,52
87 637,73

Fond investic byl čerpán na dofinancování rozdílu na pořízení elektrického kotle – 378,00 Kč.
Z rezervního fondu ze zlepšeného VH - dofinancování projektu UZ 36600 Životní prostředí v Chrlicích
– 10.173,00 Kč, odvody z fondu odměn - 21.000,00 Kč a použití RF k dalšímu rozvoji činnosti 43.000,00 Kč.
Rezervní fond z ostatních titulů - byly čerpány finanční dary na učební pomůcky, materiál pro výuku, nákup
počítače a na opravu konvektomatu a varného kotle ve školní kuchyni.
Dne 13.2.2015 proběhl audit za období leden – prosinec 2014. Výrok auditora: výsledek hospodaření
v souladu s českými účetními předpisy.
Za období leden – listopad 2015 byla dne 11.12.2015 provedena kontrola hospodaření ve smyslu § 13,
odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Závěr kontroly - bez připomínek.

Ředitelka školy navrhuje, aby zřizovatel rozhodl o převodu zisku 182,90 Kč do rezervního fondu.

V Brně dne 12.2.2016
Zprávu zpracovala: Věra Vítoslavská

PaedDr. Marie Vlčková
ředitelka ZŠ a MŠ
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