
Výroční zpráva
 školní rok 2018/ 2019

Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno, 

nám. Republiky 10,

příspěvková organizace

1.0 Základní charakteristika školy:

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
      Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, příspěvková  
      organizace

1.2 Zřizovatel školy: Magistrát města Brna, městská část Brno- sever

1.3 Ředitel školy: Simona Pokorná, Mgr. od 1. 8. 2018
                              

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 
       Škola základní úplná s mateřskou školou

1.5 Kontakty:
      Telefon    ZŠ: 545576794              MŠ: 5451212408               ŠD: 545575706
      e-mail: vedeni@zsnamrep.cz                 http: www.zsnamrep.cz

1.6 Úplná škola

Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet 

žáků na třídu

Kapacita 

1.stupeň 6 5 115 19,2

2.stupeň 4 4 74 18,5

Celkem 10 9 189 18,85

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 14. 10. 2005
Předseda a členové ŠR:  
předseda -  MUDr. Veronika Svěráková
členové -    Mgr. Zuzana Bartůšková- pedagog, 
                   Mgr. Tomáš Kohoutek, PhD.- za ÚMČ

1.8 Školní vzdělávací program 

Název vzdělávacích 
programů

Číslo jednací Ročník

ŠVP ZŠ J. A. Komenského a 
MŠ Brno, nám. Republiky 10

277/ 2007 1. -  9.

mailto:vedeni@zsnamrep.cz


ŠVP PV: Ruku mi dej a 
půjdeme poznávat svět

564/ 2008 předškolní vzdělávání

Jiné specializace, zaměření: 

cizí jazyky, výuka češtiny pro děti s OMJ

1.9 Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu 
Z  17-01

Poče
t

Počet strávníků
děti  
a žáci  

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci

ostatní*

L 13 ŠJ výdejna ZŠ 1 76 18 0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2018

Fyzické osoby 1
Přepočtení na plně zaměstnané 0,63

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy 

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí počet vychovatelů kapacita

celkem 2 48 fyz. 2 / 
přepoč.  1,75

Z činnosti ŠD: ŠVP pro ŠD, projekt Sportovci do škol, výtvarné kroužky, PC v Amavetu, soutěže...

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 13,63/ 16 100
z toho odborně kvalifikovaných 11,92/ 14 87,5

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: 2

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 7



2.2 Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy

do 35 let 2 4
36-50 let - 3
51 a více - 5
Pracující důchodci nepobírající důchod - -
Pracující důchodci pobírající důchod - 4
Celkem 2 16
Rodičovská dovolená - 4

2.3Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický):  1,6/ 2
z toho a) asistent pedagoga:  1,6/ 2

       b) osobní asistent:
       c) školní asistent:

            d) doučovatel: 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků

zdravotní,BOZP,PO všichni
přírodní vědy, ekologie 2
práce s talenty, projektová výuka, poradenství, 
spolupráce 2

právní vč. GDPR všichni
seminář ŠMP 2
školení učitelů TV 1
školení asistentů projektu Prevence školní neúspěšnosti 1
školení výchovných poradců 1
školení  ČJ, Alter 1
školení – čeština pro cizince 1
školení asistentů projektu „prevence“ 1
školení „ Poruchy chování u dětí“

2

školení Edookit 2
šablony II 1
školení „hodnocení cizinců“ 2
Urbact, školení HV 1
školení – elektronický zápis 2
školení pedagogů - interaktivní tabule  všichni
školení „Prevence školní neúspěšnosti“ 2
školení – elektronický zápis 3
META – ČJ pro cizince 2
studium pro ředitele škol a školských zařízení 1
změny ve školské legislativě 1

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání



3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s
 vyznamenání

Prospělo    Neprospělo Opakuje

1. 30 25 3 2 2
2. 24 12 11 1 0
3. 22 12 10 - -
4. 19 11 7 1 1
5. 20 8 9 3 0

Celkem za I. stupeň
115 68 40 7 2

6. 14 2 11 1 0
7. 22 9 12 1 1
8. 18 6 11 1 0
9. 20 4 15 1 0

Celkem za II.
stupeň

74 21 49 4 1

Celkem za školu 189 89 89 11 3

3.2 Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 5 0,03
3 1 0,005

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  250
        průměr na jednoho žáka: 1,3

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  x

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 1 2 12 4

3.6 Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků %
9. ročník 20
nižší ročník/5.ročník 3/1
Celkem 24

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9
Důvody: stěhování, konflikty se žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  23
Důvody: stěhování, rozšířená výuka jazyků, velmi dobré výsledky v začleňování dětí s OMJ  



4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich 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:
      21. 3. 2019 kontrola VZP- kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování
      ostatních povinností plátce pojistného. Nebyly zjištěny nedostatky.
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:

vše v pořádku

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 10 -
Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 -
Jiné (přijetí, uvolnění z TV) 50 -

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
ŠPP- Školské poradenské pracoviště: vedoucí ŠPP/ ŘŠ
                                                             psycholog
                                                             speciální pedagog
                                                             výchovný poradce
                                                             metodik prevence
                                                             metodik práce se žáky s OMJ

6.1 Údaje o odborných pracovnících 

6.1.1 Počty

fyzický 
počet 

kvalifikace, 
specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce 1 VP VŠ
školní metodik prevence 1 speciální pedagog VŠ

úvazek kvalifikace, 
specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog 0.5 odborný psycholog VŠ

6.1.2 Věková struktura

do 35let 36 – 50 let 51 leta více/z toho důchodci
výchovný poradce - - 1/0
metodik prevence - - 1/ 1
školní psycholog 1 - -
speciální pedagog 1 - -



6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 
výchovný poradce: odborné semináře (PPP, SPC, JmK)
školní metodik prevence: odborné semináře (PPP, SPC)
metodik pro žáky s OMJ: semináře OŠ JMK, META, NIDV

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):

            RP MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2019, modul 1- výuka

            přizpůsobená potřebám dětí a žáků- cizinců: úz: 33024

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):
            Dofinancování PP- vyloučené lokality, MMB
            Podpora činnosti ŠPP- MMB

6.3 Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 
opatření

Autismus 1.,5., 7., 8. 4 4, 2, 3
LMP 1., 4., 6. 3 3, 3, 3

Celkem 6 ročníků 7

6.4 Skupinová integrace

Typ postižení Ročník Počet 
žáků

Stupeň podpůrného 
opatření

Celkem ----

7.1 Další údaje o škole 
viz příloha

7.2  Mimoškolní  a  volnočasové  aktivity  školy,  seznam  zájmových,  občanských,  případně  dalších
sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ... 

Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Přírodní vědy 1 16
Sport, TV, turistika 4 60
Umělecké obory 1 15
Čeština pro cizince, 
přípravka na státní přijímací 
zkoušky- ČJ a M 5 31
Celkem 11 122



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  

Název projektu a registrační 
číslo projektu 

Šablony II pro ZŠ a MŠ, 02_18_063

Délka trvání projektu 1. 2. 2019- 31. 1. 2021

Operační program OP VVV, PO3

ZŠ a) jako žadatel 
       b) jako partner 
Celková výše dotace 1 332 774  Kč pro ZŠ a MŠ

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
smlouvy, datum 

12. 3. 2019

Stručný popis projektu podpora  inkluzivního  vzdělávání  a  spolupráce  ZŠ,
asistentství  a  rovný  přístup,  matematická  pregramotnost,
rozvoj ICT

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 zapojených škol za účelem
prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení 
kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.

9.0 Zhodnocení a závěr:

Školní rok 2018/2019 nejlépe vystihuje zpráva z autoevaluačního dotazníku, který byl určen nejenom 
rodičům všech dětí, ale také žákům samotným.
Školu na J. A. Komenského ZŠ náměstí Republiky 10 navštěvovalo v době hodnocení 189 žáků. Rodiče, 
kteří dotazník vyplnili, jsou ve většině případů spokojeni s tím, jak škola funguje, jaké informace poskytuje 
o prospěchu žáků, jaké akce se konají, hodnotí vědomosti a dovednosti získané ve škole jako důležité pro 
život a s přípravou žáků k přijímacím zkouškám na střední školy jsou rodiče taktéž spokojeni. Nároky na 
domácí přípravu dětí na výuku hodnotí rodiče jako přiměřené, hodnocení ze strany školy považují rodiče za 
odpovídající. Dále jsou většinou spokojeni s pravidly nastavenými školním řádem, stejně tak jsou rodiče 
spokojeni s tím, jak škola řeší problémové chování jednotlivých žáků.



Možnosti zlepšení vidí rodiče především v oblasti zavedení elektronické žákovské knížky. Na základě 
podnětu rodičů škola zareagovala a zavedla nově od školního roku 2019/2020 elektronickou žákovskou 
knížku (aplikace Edookit), díky které by se měla úroveň informovanosti rodičů ještě zlepšit. V rámci 
aplikace mají rodiče možnost lepší kontroly prospěchu dětí, elektronickou cestou budou informování o 
konání různých akcí (např. třídních schůzek) a mohou také omlouvat absence. Dále by rodiče ocenili rozvoj 
v elektronické komunikaci (přímý kontakt s vyučujícím), rodiče cizinců by rádi veškeré materiály v 
angličtině (např. web školy).
Zavádění nových technologií do výuky oceňují i žáci, kteří rádi vytvářejí prezentace svých projektů a práce 
s technologiemi je baví. Za nejzajímavější a nejvíce zábavné žáci považují práci ve skupinách, praktické 
činnosti a pokusy. V tomto trendu by tedy bylo dobré pokračovat a výuku dělat pestrou a zábavnou. Rodiče i
žáci si cení toho, že na škole panuje rodinná atmosféra, kde každý zná každého - považují ji za malou a 
bezpečnou. V tomto trendu by tedy bylo dobré pokračovat a dále těžit z charakteru takového uspořádání, 
kdy je ve třídách spíše menší počet žáků a přístup může být velmi individuální. Další směr, který vyplývá z 
odpovědí žáku v dotaznících, je rozvoj motivace žáků k učení. Jako největší překážku, která jim brání v 
dosahování lepších výsledků, většina vidí vlastní neochotu a nedostatek vůle se učit. Škola může žákům 
poskytnout podporu a nástroje k tomu, aby učení bylo efektivní a snažit se žáky motivovat. I proto funguje 
ve škole Mentoring, který podporuje žáky v učení. Obecně žáci hodnotí znalosti získané ve škole jako 
užitečné pro život a myslí si, že je i dobře připraví na přijímací řízení na střední školu.

 Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2018/2019

Školní metodik prevence: Mgr. Zdenka Hutárková

   U sledovaných priorit stanovených pro školní rok 2018/2019 se podařilo zaznamenat největší posun  ve zvyšování sociálního 
klimatu v jednotlivých třídních kolektivech na 2. stupni kromě třídy 6.A, kde dlouhodobě přetrvávají problémy i přes snahu o 
jejich řešení( práce školní psycholožky, účast v intervenčním programu apod.).
Na 1. stupni došlo k posílení komunikačních dovedností, k upevňování kladných forem chování (vzájemná pomoc, ochota, 
kamarádství ). 
    Ve vyučovacích hodinách, především u starších žáků, byla věnována velká pozornost bezpečnému pohybu  v kyberprostoru. 
Zachycené náznaky závadového chování byly řešeny se zákonnými zástupci ve spolupráci se školní psycholožkou.
     Během školního roku se uskutečnilo několik akcí a projektových dnů, které posílily zájem dětí o zdravý životní styl a 
pohybové aktivity.
    Došlo k navázání spolupráce se SVC na ulici Veslařská 252, které pomáhá řešit problémové chování žáků především v 
rodinném prostředí, které se následně odráží i ve školním prostředí.
      V dalším školním roce je nutné se zaměřit na častější spolupráci se zákonnými zástupci problémových žáků, kteří se kontaktu 
vyhýbají anebo neplní dojednané závěry a doporučení školy.
      Problémem proto zůstává i nadměrná absence těchto žáků, kterou zákonní zástupci i pediatr omlouvají, i když je patrné, že se 
nejedná o důvodnou nepřítomnost ve vyučovacích hodinách. Zde je třeba vyvíjet důraznější tlak na zainteresované orgány.

                                        
……………………………………………....................................................................................                      

                                    ředitelka školy

Za školskou radu:                 

Dne: 10. 10. 2019           ………………………………………………………..............................                    
                                                                           předsedkyně školské rady

Akce školy- 1. stupeň



PREVENTIVNÍ PROGRAM PRO PRVNÍ STUPEŇ -“BODY PRO BEZPEČNOST DĚTÍ“
SBĚR PAPÍRU
PROJEKTOVÝ DEN
NAŠE VLAST STALETÁ 
HALLOWEEN VE TŘÍDÁCH
PROHLÍDKA BRNA s průvodcem 
DIVADLO B. POLÍVKY
DENTÁLNÍ HYGIENA
ZDRAVÉ ZUBY 
KNIHOVNA JM 
DIVADLO BOLKA POLÍVKY „Káťa a Škubánek“ 
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – HUSOVICE 
ADVENT – výukový program – FÚ – Husovice
POLODENNÍ ADVENTNÍ VÝLET: „Zámek Náměšť na Hané“
DIVADLO V MŠ CACOVICKÁ
VÁNOCE – výukový program – FÚ – Husovice
SBĚR PAPÍRU
ŽELVY -  OCHRANA PŘÍRODY
DIVADLO B. POLÍVKY „KRYSÁCI“
VÝSTAVA  ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ  - POLIKLINIKA LESNÁ
DOPRAVNÍ VÝCHOVA - EMPÍK CHODEC, MĚSTSKÁ POLICIE BRNO
DIVADLO POLÁRKA „CIRKUS UNIKUM“
DIVADLO B.POLÍVKY – „FERDA MRAVENEC“
MŠ CACOVICKÁ V  1. TŘÍDÁCH
ŠKOLNÍ PLES
MASOPUST – vystoupení 7. A , v tělocvičně školy
MASOPUST NA KOCIÁNCE 
ANTROPOS 
MG - EDUKAČNÍ PROGRAM „CHYŤTE ZLODĚJE“
MATEMATICKÝ KLOKAN – ŠKOLNÍ KOLO
LIDUŠČINO DIVADLO
AMAVET – VELIKONOČNÍ DÍLNY
DIVADLO B. POLÍVKY „TŘI MUŠKETÝŘI“
DIVADLO B. POLÍVKY „PRINCEZNA NA HRÁŠKU“
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, 1. ROČNÍK V HUSOVICÍCH
ENGLISH JUNGLE
ZOO BRNO
DIVADLO B. POLÍVKY „PYŠNÁ PRINCEZNA“
BAREVNÉ VELIKONOCE
DIVADLO „JARNÍ POHÁDKA“
VÝCHOVNÝ KONCERT, BESEDNÍ DŮM, 9:00 hod.
ZDRAVÍ NA TALÍŘI – projekt 
TALENT REPUBLIKY - SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ I SKUPIN V TANCI, ZPĚVU, HŘE NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE
DIVADLO B. POLÍVKY
CYKLO-ZÁVOD, HORÁCKÉ NÁM.
PROJEKTOVÝ DEN – ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
ŠKOLNÍ VÝLET BOSKOVICE
SBĚR PAPÍRU č.2
DIVADLO RADOST - PIPI
AMAVET-preventivní program
KJM, MUSILOVA
DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ ŘEČKOVICE
EXKURZE „CHOV DOMÁCÍCH ZVÍŘAT“, LUŽÁNKY



KJM, Lesná
DEN HUSOVIC
KINO SCALA 
ŠKOLNÍ VÝLET

Akce školy- 2. stupeň

PRAŽSKÝ HRAD
SOU TRADIČNÍCH ŘEMESEL
SBĚR PAPÍRU
DENDROLOGICKO – KARTOGRAFICKÁ EXKURZE – CENTRUM KOCIÁNKA
SETKÁNÍ U ŠKOLNÍ LÍPY- oslava výročí republiky 
PROJEKTOVÝ DEN: PEVNOST VYŠEHRAD 
HALLOWEEN VE TŘÍDÁCH
DENTÁLNÍ HYGIENA
VELETRH STŘEDNÍCH ŠKOL 
BESEDA DOPRAVNÍ PODNIK  
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – Centrum Kociánka
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU – HUSOVICE 
EXKURZE SOŠ A SOU KUŘIM
VZTAHY VE TŘÍDĚ 
VÁNOČNÍ DÍLNIČKY 
VÁNOČNÍ „SVATOLUCIÁNSKÝ“ TURNAJ V RINGETTE 
EXKURZE VÁNOČNÍ BRNO
SBĚR PAPÍRU
ŽELVY -  OCHRANA PŘÍRODY
VÝSTAVA  ŽÁKOVSKÝCH PRACÍ  - POLIKLINIKA LESNÁ
HOLOCAUST – ZŠ MERHAUTOVA
VÝSTAVA TITANIK 
ŠKOLNÍ PLES
MASOPUST – vystoupení 7. A  pro 1. stupeň, v tělocvičně školy 
MASOPUST NA KOCIÁNCE 
JEDEN SVĚT - FESTIVAL DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ O LIDSKÝCH PRÁVECH
MATEMATICKÝ KLOKAN – ŠKOLNÍ KOLO
KNIHOVNA  JM, KOBLIŽNÁ 
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO, 1. ROČNÍK V HUSOVICÍCH
BOTANICKÁ ZAHRADA
VÝLET KAVKY
ZDRAVÍ NA TALÍŘI - projekt
MORAVSKÁ FILHARMONIE
KRITICKÉ MYŠLENÍ – PROBLEMATIKA MIGRACE, GYMNÁZIUM ELGARTOVA
VÝZKUM MUNI 
TALENT REPUBLIKY - SOUTĚŽ JEDNOTLIVCŮ I SKUPIN V TANCI, ZPĚVU, HŘE NA HUDEBNÍ 
NÁSTROJE
FINANČNÍ GRAMOTNOST
CYKLO-ZÁVOD, HORÁCKÉ NÁM.
TURNAJ FUTSAL, ZŠ MERHAUTOVA
DIVADLO RADOST „KYTICE“
PROJEKTOVÝ DEN – ZDRAVÍ A ŽIVOTNÍ STYL
KJM KOBLIŽNÁ
DOBRÝ DEN KOCIÁNKO, 
oslava MDD a 100 let od založení ÚSP



SBĚR PAPÍRU Č.2
JUMP PARK
VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH ŽÁKŮ
KOLUMBIE, KINO SCALA
DEN HUSOVIC
PROJEKT ABSOLVENT
ŠKOLNÍ VÝLET


	Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno,
	nám. Republiky 10,
	příspěvková organizace
	1.0 Základní charakteristika školy:

	Celkem
	1.8 Školní vzdělávací program
	1.9 Zařízení školního stravování
	1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2018
	1.11 Školní družina, která je součástí základní školy 
	1.12 Školní klub, který je součástí školy
	2.0 Údaje o pracovnících školy
	2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
	2.2 Věkové složení učitelů
	2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

	3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
	3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
	Celkem za I. stupeň

	3.2 Snížený stupeň z chování:
	3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
	3.6 Počet absolventů ZŠ

	4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
	5.0 Výkon státní správy
	6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
	6.1 Údaje o odborných pracovnících
	6.1.1 Počty
	6.1.2 Věková struktura
	6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
	6.3 Individuální integrace
	6.4 Skupinová integrace

	7.1 Další údaje o škole
	Kroužky při ZŠ

	9.0 Zhodnocení a závěr:
	Školní rok 2018/2019 nejlépe vystihuje zpráva z autoevaluačního dotazníku, který byl určen nejenom rodičům všech dětí, ale také žákům samotným.


