Výroční zpráva ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno , nám. Republiky 10
za školní rok 2007/2008

Část I.

Základní charakteristika školy

Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola Brno, nám. Republiky 10
Zřizovatel školy:
Identifikátor právnické osoby:
Ředitel školy: jméno, příjmení

ÚMČ Brno – sever
600 108 384
IČ: 48 512 184
PaedDr. Danuše Filipinská

Druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje:
Základní škola, IZO 048 512 184
nám. Republiky 10 a Cacovická 4
Cacovická 6
Mateřská škola, IZO 107 602 407
Školní výdejna, IZO 108 028 518
Cacovická 4 a nám. Republiky 10
Školní družina, IZO 118 200 011
Cacovická 4/6 a nám. Republiky 10
telefon:
tel/fax:
e-mail:
www stránky:

Školní rok
2007/2008

545 576 794
545 577 005
vedeni@zsnamrep.cz
zsnamrep.cz

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

Průměrný počet žáků
na třídu

1.stupeň

9

5

184

20,5

2.stupeň

8

4

139

17,4

17

9

323

19

2

50

25

19

373

Celkem
MŠ
Celkem

Celkový počet žáků v 1. ročníku: 41
Průměrný počet žáků na učitele/vychovatele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 13,5

Rada školy
- zřízená dle § 167 a § 168 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon):
Rada školy byla řádně zvolena, dle Volebního řádu školské rady, dne 25.11.2005.
Počet oprávněných voličů – rodičů/platných hlasů: 223, vítězný počet hlasů : 139.
Počet oprávněných voličů - učitelů/platných hlasů: 27, vítězný počet hlasů : 22
Činnost zahájila ŠR zvolením předsedkyně dne 1.12.2005. Další volby jsou předpokládány na podzim v roce
2008.
Předsedkyně: Mgr. Martina Hopjanová
Zást. zák. zástupců žáků: MUDr. Ladislav Kozumplík
Zást. ÚMČ Brno-sever: Mgr. Zdenka Tůmová
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Zvolený vzdělávací program:
Název vzdělávacího programu

číslo jednací

v ročníku

Základní škola
Školní vzdělávací program

1684/97 – 2

2. - 5.
a
1. a 6.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:
číslo jednací
Název vzdělávacího programu

7.- 9.

v ročníku

16333/96-22-21
3. - 9.
Rozšířená výuka jazyků
Rozš. výuka jazyků/ŠVP 1.r. a 6.r. (Metodika AJ pro 1.a 2. tř.) 1. (ŠVP) a

2.

Výuka angličtiny od 1. ročníku dle metodiky schválené MŠMT a PÚ pro výuku v 1. a 2. ročníku ZŠ a dle
Školního vzdělávacího programu. Při ukončení docházky si de facto mohou děti osvojit v různé úrovni 3 cizí
jazyky.
Ve druhém ročníku na základě výběrového řízení, které probíhá v dubnu rozdělení do skupin dle nadání.
Výběrového řízení se mohou zúčastnit i externí zájemci, kteří jsou v příp. úspěchu přijati.
K angličtině přibírají děti další cizí jazyk - němčinu nebo ruštinu nebo francouzštinu - už v 6. ročníku.
Výuka je ještě dále rozšířena o volitelný jazyk - němčinu nebo francouzštinou nebo ruštinu v 8. ročníku.
Všechny děti mají zařazenu výuku angličtiny od 1. ročníku ( dotace 2 hodiny týdně) .
Bezplatná výuka angličtiny probíhá i v MŠ.

Zařízení školního stravování ( bez MŠ)
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01
923

ŠJ – výdejna

Počet
2

děti a žáci
226

Počet pracovníků školního stravování k 28.8.2008
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

Počet strávníků
zaměstnanci školy
32

Ost.
x

3
1,375

Školní družina
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
3

počet dětí v ŠD
78

počet vychovatelů ŠD/přepočt.
3 / 2,428

Z činnosti školní družiny
Hlavní úkoly školní družiny: bezpečnost a ochrana zdraví dětí po vyučování, rozvíjení osobnosti žáka, četba,
relaxace, prvence užívání návykových látek, výchova ke smysluplnému využití volného času.
Žáci se pravidelně účastní výtvarných soutěží organizovaných v rámci města, městské části, agenturami či
časopisy – Vzpomínky na prázdniny, Karnevalová maska - sportovních olympiád či dopravních soutěží,
z literárních soutěží vybíráme Psaní pro maminku a Povídám pohádku. Úspěšná byla soutěž vědomostní – Pálí
vám to?“ a „Ve hře hledej zálibu“. Z výtvarných soutěží jmenujeme Zimní sporty, Vítáme jaro, malování na
chodníku,…
V každém oddělení a poté v celé družině probíhají drobné recitační soutěže, taneční soutěže, pěvecké
soutěže – nejoblíbenější je Zpívá celá družina , tělovýchovné soutěže a mnoho dalších aktivit – turnaj ve
vybíjené, lesních her, děti připravují vánoční jarmark, vyrábí perníčky, dárečky pro rodiče, pro prvňáčky…
Z mnoha dalších aktivit lze jmenovat: návštěvy knihovny, sběr papíru, turistické vycházky, Mikulášskou
besídku, Vánoční besídku, Vánoční dílu, Velikonoční dílnu, Karneval, Drakiádu, diskotéky.
Velmi oblíbené jsou časté vycházky do přírody.
Celý školní rok plnily děti úkoly projektu „Mořské dno“.
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Část II
Údaje o pracovnících školy
uváděný přepočtený počet / fyzický počet
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.

24,045 / 25 fyz.
22,545 / 23

100%
93,76 % / 92 %

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 0
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací (vč. 2), kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu: 2
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 3
MD a RD: 6
Do důchodu: 1
5. Nepedagogičtí pracovníci : 10
6. Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
2
0
2
-

do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská a mateřská dovolená

Ženy
8
7
8
2
23
5

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Název kurzu

Škola v EU, EK
Sem. K zákonu o chemických látkách
Kurz PO
Kurz BOZP
Kurz BOZP v tělesné výchově
Kurz k PO a BOZP pro vedoucí pracovníky
Metod. a org. semináře k olympiádám a soutěžím
Seminář koordinátorů ŠVP
První pomoc-zdravot.zotav.akcí
Zdravotní tělesná výchova
Brána jazyků AJ
MEJA angličtina pro 1. st. ( 90 hodin ext.)
Angličtina pro školáky
Metodický sem. němčiny
Český jazyk hrou
Český jazyk podle RVP
Aktivizační metody v ČJ
Rozvoj čtenářských dovedností
Alternativní metody výuky
Setkání PAU (Přátelé angažovaného učení)
Diskriminace ve školství
Výchovní poradci

Počet
zúčastněných
pracovníků

1
1
2
2
1
1
5
2
4
1
5
2
2
1
1
1
1
1
1
5
1
2
3

Školní metodik prevence
Panel k probl. sociokulturně znevýhodněných žáků
Autoevaluace
FS1
Zákoník práce
Odměňování pracovníků ve školství
Daňové zákony a předpisy
SAS
Partnerství Brno-Stuttgart
Syndrom vyhoření

1
1
1
1
2
2
1
4
2
2
60

Celkem

Ve škole nepůsobí romský asistent.
Ve škole není osobní ani jiný asistent – integrované děti jsou v přímé péči pedagogů. Fyzický handicap je
kompenzován péčí učitelů a ostatních žáků, integrované děti pracují dle individuálního plánu – práce je velmi
náročná na čas a vyžaduje mimořádnou obětavost pedagogů a výchovného poradce. Tato práce není oceněna ani
společensky, ani finančně.

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo

Neprospělo

41
37
35
44
29
186

Prospělo s
vyznamenání
35
31
25
31
20
142

2
5
7
12
8
34

Celkem za II. stupeň

38
31
32
38
139

18
12
17
20
67

Celkem za školu

325

209

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

3
0
0
2
0
5

Neklasif/od
ložená klas.
0
0
0
0
0
0

Opakují
k 27.8.
2
0
0
0
0
2

18
17
15
17
67

1
2
1
0
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

101

8

0

2

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
4
3

% z počtu všech žáků školy
1,23
1,08

Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 156, průměr na jednoho žáka: 0,49
Neomluvené hodiny se týkají stalé stejných žáků – jsou hlášeny na odbor sociální péče ÚMČ Brno-sever.
Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2007/08
Počty přijatých žáků

Gymnázia
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
4
1
4

4

SOŠ

SOU

Konzervatoř

25

9

1

Všechny děti, které se hlásily na státní gymnázia 4letá byly přijaty – 100% úspěšnost přijetí.
Na osmiletá gymnázia – státní a biskupské - 50 % úspěšnost. Na soukromá osmiletá gymnázia se nehlásil
žádný žák.
Na šestileté gymnázium - 50% úspěšnost.
Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9.ročník
nižší ročník
Celkem

38
2
40

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekcí a veřejnoprávních kontrol a měření

a) CERMAT :
Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií..
Testování proběhlo v lednu 2008. Hodnocena byla matematika, jazyk český a obecné dovednosti. Výsledky
deváté A třídy převyšují průměry republiky i kraje ve všech zjišťovaných položkách: v matematice je třída o 5%
nad průměrem republiky, nad průměrem je se skóre v českém jazyce a to o 9%, v obecných dovednostech je
vyšší o 5%. V deváté B třídě jsou výsledky v průměru republiky i kraje, dokonce v matematice jsou výsledky
o 3% vyšší než v obecných dovednostech.
Každý žák obdržel svoji osobní kartu s výsledky a procentem osobní úspěšnosti, což děti velmi motivovalo
k přijímacím zkouškám na střední školy.
Je možné se pochválit, protože výsledky jsou pro nás motivující.
b) Krajská hygienická stanice JmK provedla na podzim 2007 opakovanou kontrolu, která nařizuje odstranit
závady ve výdejnách stravy dle §7 zák.č.258/2000Sb. a vyhl. Č. 137/2004 Sb. – umývárny přepravních obalů
a úklidové komory. Závěry kontroly jsou k dnešnímu dni splněny ve všech třech výdejnách stravy, a to realizací
úprav ve výdejně stravy v mateřské škole, která byla dokončena v srpnu 2007. V souladu je i provozní řád.
Taktéž byla opakovaně provedena kontrola v MŠ, kde plošné parametry jsou v jedné herně nižší, než žádá
norma. Rovněž nepostačují počty a velikosti klozetů pro děti . Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ nutno
provést do konce t.r. Posun termínu není možný. Předpokládaná investice 350 tisíc korun.
Současně byl škole povolen, z důvodu nedostatečných investic, posun termínu pro obnovu podlah a nábytku ve
třídách na nám. Republiky, nejpozději však do konce kalendářního roku 2010.
c) ČSSZ – kontrola pojistného na sociální zabezpečení , provádění nemocenského pojištění a plnění povinností
v důchodovém pojištění – ve všech třech položkách nebyly shledány žádné zásadní závady ani nedoplatky či
přeplatky.
(Info:. provádíme úspěšně elektronická podání přihlášek a odhlášek k sociálnímu pojištění zaměstnanců
ERELDP a evidenčních listů důchodového pojištění ELDP, pro urychlení a větší průhlednost těchto postupů.)
d) Další kontroly:
Ve školním roce proběhly všechny zákonné kontroly ( a s tím příp. související proškolení) PO, signálního zařízení pro PO, BOZP, tělocvičen a tělocvičného nářadí, elektrospotřebičů a vedení, plynových
topidel a spotřebičů.
Kontroly neshledaly zásadní problémy a závady.
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Část V
Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti
tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

Počet
7
1
0

Počet odvolání
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009 : 42
Pozn.:
- u všech odkladů povinné školní docházky bylo postupováno dle Správního řádu na žádost rodičů a doložením
lékařského vyjádření/doporučení dětského lékaře a vyjádřením/doporučením psychologa Pedagogicko
psychologické poradny/kliniky.
- přijímání žáků do skupin s rozšířenou výukou jazyků je prováděno důsledně na základě testů, pohovorů a všech
parametrů výběrového řízení, materiály z výběrových řízení jsou zakládány , archivovány a k dispozici
k nahlédnutí rodičům.
- přijímání do ŠD dle kapacitních možností a na základě přihlášek rodičů.

Část VI.
Další údaje o škole
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských případně dalších sdružení působících
při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...
Akce z hlediska výchovy k volnému času, bezpečnosti a prevence drogových závislostí:
besedy (příp. ukázky s cvičením)
využití volného času
dětská práva
o drogách – 1. třídy
bezpečnost dětí a mládeže – úrazy!!! – třídnické hodiny
o kriminalitě mládeže (8. a 9. třídy)
s Městskou policií ke kriminalitě mladistvých, trestní odpovědnost,práce kriminalistů ( všechny třídy 2. stupně)témata dle ŠVP
pořady pro děti, soutěže:
Za školou – před školou, Hračky: výuk. Program PČR
Výtvarná soutěž EMPÍK naděluje( PČR)
Výtvarná soutěž Se sportem se nenudím (Liga proti rakovině)
Pexesová liga – dopravní soutěž (PČR)
Sociogram-mapování sociálních vztahů ve třídě (7.B)
Dopravní výchova (4. a 5. třídy) – AMAVET

Školní projekty:
Školní projekty – v průběhu školního roku byl testován Školní vzdělávací program – 1. a 6. ročníky v obou
variantách ( bez rozšířené výuky jazyků a s rozšířenou výukou jazyků) Školní vzdělávací program vstupuje
do testování dalších ročníků – 1. a 2. , 6. a 7. Takto postupně budeme „nabíhat“ plnění celého ŠVP, takže ve
školním roce 2010-2011 by měly všechny ročníky plnit výukový program naší školy.
Základní informace k našemu ŠVP jsou umístěny na webových stránkách školy. Kompletní program je
k dispozici u vedení školy.
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Péče o talentované žáky – řešena výběrovým řízením do skupin s rozšířenou výukou jazyků s výrazně většími
nároky , využívání „anglické“ knihovny , zapojení do tvorby školního časopisu, zapojení do práce žákovského
parlamentu, účastí v náročných vědomostních a tvořivých soutěžích a většími nároky na studium vůbec ( zejm.
u žáků s doporučením z PPP).
Péče o handicapované , zaostávající, problémové žáky a žáky ze socikulturně znevýhodněných rodin –
integrace žáků, garant Mgr. Zdenka Nováčková, problémoví žáci mají možnost pravidelného doučování a
konzultací vč. konzultací i mimo pravidla-dle požadavků rodičů, neustálá spolupráce s výchovnou poradkyní,
ped.-psycholog. poradnou, odborem péče o dítě ÚMČ, neustálý kontakt s rodiči – u některých rodičů velmi
problematické
Seminář pro rodiče ke Školnímu vzdělávacímu programu
ENGLISH JUNGLE – celoměstská soutěž v angličtině pro MŠ a první stupeň ZŠ
Ochrana člověka za mimořádných událostí ( 1. -9.)
Slušňáckej rap – být slušný se vyplácí
Já jsem Čech – podpora vlastenectví
Adopce na dálku – sběr starého papíru ( 1. – 9.) – letos ukončeno
Vánoční jarmark + aukce vánočních stromků- výtěžek věnován útulku pro psy a kočky
„Stuttgart – projekt Půl“- spolupráce Brno-Stuttgart, německé děti u nás (na podzim naše děti do Stuttgartu)
Mistr školy základní – pilotní ověřování ( 9. třídy) – zpracované téma s obhajobou
AKADEMIE na závěr školního roku
Další:
Branný den pro 1.- stupeň – připravilo gymnázium Elgartova
Bezpečnost o prázdninách a mimo školu
Dny otevřených dveří
Výběrové řízení do skupin/ tříd s rozšířenou výukou
Návštěva ze Stuttgartu
Sběr papíru – výtěžek je příspěvkem pro nákup keramické pece

Školní, mimoškolní akce a soutěže 1. stupně:
Divadelní a filmová představení – mnoho představení bylo shlédnuto v těchto divadlech zařízeních::
KS OMEGA
Radost – loutkové divadlo
Divadlo Bolka Polívky
CVČ Lužánky
Divadlo Polárka
Návštěvy výstav:
Dětské muzeum – Dittrichsteinský palác (Hry a hračky, animovaný film,…)
Měnínská brána (Brána času)
Špilberk
Kapucínská hrobka
Exkurze, výstavy, externí výukové programy:
CVČ Domeček – Domov, vánoční a velikonoční dílny
Ekocentrum Brno – vánoční dílny, výukový pořad Kamení a kameny
DDM Lužánky – Brněnské památky a pověsti, Malíři a spisovatelé dětem, Den stromů
AMAVET – počítačové programy k dopravní výchově, prezent. Program Hurá na prázdniny
Hvězdárna a planetárium M. Koperníka – Nebeská zahrádka, Poznáváme planety
Knihovna Jiřího Mahena – výuk. Program Ladí-neladí
Čítárna U čerta – Nemaluj čerta na zeď
Dětské muzeum – Dittrichsteinský palác: Stromy jako domy
Měnínská brána: Kořeny voodoo
Moravské zemské muzeum – Velká Morava
Špilberk
Baťův kanál
Letovice
Uherské Hradiště – archoskanzen Modrá
Hřebčín Napajedla
Rožnov pod Radhoštěm-skanzen
Útulek pro opuštěná zvířata
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Reprezentace na akcích Brna a ext. organizací:
Den radnice (Brno-sever)
Vánoce v Brně – vystoupení pěveckého sboru na nám. Svobody
Noc a Andersenem 2008 – celorepubliková účast
Sportovní den v Lužánkách ( pro Brno)
Účast v soutěžích
Výtvarné – Ahoj z prázdnin, Kniha a já, Brněnské pověsti očima dětí – vítězné práce vystaveny v Galerii
Vaňkovka
Literární soutěž divadla Polárka Hvězdičky dobrou noc, já budu psát – 1., 2. a 3. místo
Recitační – městské kolo
English Jungle – do desátého místa
Matematická olympiáda 4. a 5. tříd – městské kolo – 2., 5. a 6. místo
pravidelné plavání, bruslení,…
Soutěžní den PČR – Empík hledá Foxlíka
Další - Matematická olympiáda , Klokan, ,…, Olympiáda prvních tříd
Vlastní projekty a soutěžní akce:
ENGLISH JUNGLE
Vánoční dílny - Vánoční Jarmark
Pravěk na Moravě
Brno v pověstech
Údolí oddechu – proměna přírody ve 4 ročních obdobích
AMAVET – soutěžní dopravní anketa ( s rodiči) – ocenění MMB

Pozn.: výtěžek Vánočního jarmarku byl věnován útulku pro psy a kočky
Výtěžek sběru papíru je věnován poslední splátce celoškolní Adopce na dálku a část pro nákup keramické pece.

Školní, mimoškolní akce a soutěže 2. stupně
Moje veličenstvo kniha – národní kolo – 1. a 2. místo
Mladý Démosthenes – krajské kolo 2. a 3. místo
Konverzační soutěž v angličtině v Brně – 4. místo
English Jungle –– pomoc s organizací
Výtvarná soutěž Barevný svět – cena poroty
Se sportem se nenudím-Liga proti rakovině – 2. místo
Pohybové skladby – krajské kolo – 1. místo
Mistrovství Brna ZŠ ve streetballu – 3. místo
Další soutěže:
ČJ: Olympiáda v ČJ
Recitační soutěž
Náš svět – literární s.
NJ: konverzační soutěž
D: Dějepisná olympiáda
Př: Přírodovědná soutěž Klokan
M: Matematická olympiáda 5. třídy
Matematická olympiáda 8. třídy
Pythagoriáda
Matematický klokan
Z: Zeměpisná olympiáda
Vv: Pod modrou oblohou, Dva světy, Obojživelník,Vánoční malování
Můj kraj, Empík naděluje, Ufoni
Sport: florbal, basketbal, volejbal
Pexesová liga – dopravní soutěž
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ostatní – návštěvy, exkurze, výukové programy
Moravské zemské muzeum, Anthropos, Měnínská brána, Etnografické muzeum, Muzeum romské kultury,
Židovský hřbitov, Kounicovy koleje, Tugendhat a další místa v Jihomoravském kraji.
CVČ Lužánky –Josef Lada, CVČ Ulita, botanická zahrada

Naši žáci již, dá se říct tradičně, dosahují vynikajících výsledků ve všech uváděných soutěžích. Výsledkové
listiny jsou k vždy dispozici u pořádajících subjektů.

Spolupráce školy s dalšími subjekty (jiné školy, občanská a zájmová sdružení,střediska,…)
Pedagogická fakulta MU – cviční učitelé, praxe studentů, výuka na PedFMU, spolupráce na projektech fakulty
Filosofická Fakulta MU – spolupráce na projektech fakulty
Lékařská fakulta MU – spolupráce na projektech LF MU
Cambridge University Press
Cambridge English for Schools
British Council
Goethe Institute
Dům ekologické výchovy Lipka
CVČ Lužánky
CVČ Lesná
CVČ Ulita
AMAVET
ČČK
Hasičský sbor Husovice
PČR, MP- zejm. pomoc při převádění žáků a hlídky v parku před budovou nám. Republiky
K – centrum
Gymnázium Elgartova – spolupráce při organizaci tělových. aktivit, branný den
SPŠCH – odborná výuka chemie, laboratoře pro praktická cvičení
Kulturní středisko OMEGA
Knihovna J. Mahena
Odbor sociální prevence při OSP ÚMČ Brno-sever
a další

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci
Sběr papíru – výtěžek pravidelně ( 2x za rok)
Vánoční jarmark – vlastní výrobky – výtěžek letos věnován útulku pro psy a kočky
Příspěvky do měsíčníku ÚMČ Brno-sever - Severník
Práce žáků na webových stránkách školy
Návštěva radnice ÚMČ Brno-sever
Vystoupení žáků na Dni radnice
Vystoupení pěv. sboru na Vánocích v Brně
Školní akademie

Zapojení školy do mezinárodních projektů a projektů s podporou EU
projekt Půl – stále pokračuje, na jaře nás navštívíli studenti ze Stuttgartu a na podzim vyjede naše skupina do
Stuttgartu
projekt Adopce na dálku – škola zasílá každoroční příspěvek získaný sběrem papíru na Adopci na dálku – letos
poslána poslední splátka, projekt ukončen
projekt Učitel a duševní zdraví – PedF MU – spoluúčast v průzkumech
projekt zaměřený na problematiku sociokulturně znevýhodněné děti – FFMU- spoluúčast
projekt s poskytnutým grantem MŠMT pro podporu méně vyučovaných cizích jazyků – u nás využito pro výuku
francouzštiny a ruštiny

Další aktivity:
LVVZ, školy v přírodě, adaptační kurz, …
Lyžařský výcvikový kurz proběhl letos v Jeseníkách – Petříkov - pro žáky 7. tříd . Spoluúčastníky byly děti
i z jiných ročníků. Kurz byl velmi zdařilý.
Škol v přírodě se zúčastnilo 5 tříd prvního stupně.
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Žáci 9. a 5. ročníků se zúčastnili srovnávacího celorepublikového testování CERMAT s velmi zdařilými
výsledky – viz. výše.

Zájmová činnost při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

sborový zpěv, 1.st.

1

14

knihovna a literární výchova, 1.st.

1

10

anglická konverzace, 1. st.

1

16

ekologická výchova, 1.st.

1

10

sportovní hry, 1.st.

1

12

náboženství

1

8

výtvarný ateliér JAHODA, 1. a 2.st.

1

21

volejbal, 2.st.

1

11

florbal, 2.st.

1

10

judo – externí

1

8

taneční - externí Rytmik, 1. a 2. st.

2

12

Část VII.
Poradenské služby v základní škole

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet
2
1

výchovný poradce
školní metodik prevence

kvalifikace, specializace
Školení
Školení

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ

úvazek
kvalifikace, specializace
dosažené vzdělání
školní psycholog
0
0
0
školní speciální pedagog (netřídní)* 3
3
VŠ
Pozn.: někteří učitelé jsou absolventy studia speciální pedagogiky v rámci studia učitelství na PedF MU.
Psycholog ve škole nepracuje, využíváme služeb PPP Zachova/Kohoutova.

b) věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

0
0
0
2

35 – 50 let
1
0
0
1

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1
1
0
0
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2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
Na poradenské služby škola nečerpá žádné další finanční prostředky – odměňování je v rámci mzdových
prostředků přidělených v rozpočtu.

3. Individuální integrace
Typ postižení
Sluchová vada
Spec. vývojové poruchy učení
Spec. poruchy chování
celkem

Ročník
4.
2.,2x 4., 5.
2.

Počet žáků
1
4
1
6

4. Skupinová integrace – ve škole není organizována.

Část VIII.

Zhodnocení a závěr
Průběh školního roku 2007/2008 byl náročný zejména zvýšenou aktivitou při ověřování Školního
vzdělávacího programu a velkým množstvím realizovaných školních projektů.
Podařilo se to nejdůležitější, tj. dobře připravit vycházející děti ke studiu a k přechodu na střední
školy, které si vybraly. De facto 100% úspěšnost přijetí na zvolené školy a obory v prvním kole nás
velmi těší.
Děti dostaly příležitost vyzkoušet si testové úlohy CERMAT , které byly tentokrát časově vhodně
zvolené - děti od CERMAT obdržely krom výsledků a hodnocení testů i osobní hodnocení úspěšnosti,
což všem přineslo silnou pozitivní motivaci se ke studiu a přijímacímu řízení na střední školy
a gymnázia intenzivně připravovat.
Využití počítačových technologií je aplikováno do všech teoretických předmětů.
Na prvním stupni je využívána samostatná učebnička s počítači pro děti – bude třeba obnova PC.
Někteří učitelé využívají elektronickou komunikaci i s rodiči žáků.
Webová stránka školy se snaží průběžně poskytovat nejdůležitější informace rodičům a veřejnosti.
V průběhu loňského školního roku tvořili a ověřovali učitelé řadu vlastních projektů.
Ve škole pracuje žákovský (školní) parlament – schází se pravidelně 1x za měsíc a snaží se řešit
aktuální problémy, se kterými přicházejí děti.
Pochvalu zaslouží obrovská snaha dětí a všech pracovníků školy při získávání finanční pomoci akce Vánoční Jarmark , aukce vánočních stromků, Akademie,…částky byly věnovány Adopci na
dálku, útulku pro psy a kočky a část spoříme pro nákup keramické pece.

Školní Akademií, která patřila dětem a jejich rodičům, byl slavnostně ukončen školní rok .Toto
devadesátiminutové představení tvořivosti, píle a nadšení dětí nakazilo optimismem všechny
zúčastněné.
Od začátku roku 2006 pracuje Rada školy (část I.), který schválila zpracovaný Školní vzdělávací
program pro období školního roku 2007/2008 a pro rok 2008/2009 a hospodaření školy (2007/08).
Velkou pomocí nám je stanice Městské policie na ulici Nováčkova, radu i pomoc nacházíme
u kolegů z ÚMČ Brno-sever a odboru školství MMB. Všem patří poděkování.
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Pokračuje spolupráce s Pedagogickou fakultou MU – výuka studentů v oboru didaktiky a metodiky
pro PedF MU a absolvování praxí budoucích učitelů v naší škole.

Velké poděkování patří rodičům, kteří pomohli finančně škole s provozem, příp.
nefinanční pomocí při akcích s dětmi. Kéž by i takovéto podpory bylo více!
Děkujeme všem, kteří nám pomáhají a drží palce.

V Brně , dne 27.8.2008
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