
Výroční zpráva
 školní rok 2011/ 2012

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

1.0 Základní charakteristika školy: úplná ZŠ

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
      ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.Republiky 10, 614 00 Brno
1.2 Zřizovatel školy:
       ÚMČ Brno - sever
1.3 Ředitel školy:
      PaedDr.Danuše Filipinská
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:

Úplná ZŠ a mateřská škola, zaměření na inkluzi a výuku cizích jazyků
1.5 Kontakty:

telefon:  budova nám.Republiky 545576794, budova Cacovická 545212241, 
MŠ 545212408, ŠD 545575706
fax:  545577005
e-mail: vedeni@zsnamrep.cz
http: www.zsnamrep.cz

1.6 Úplná / neúplná škola 
Počet 
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu

Kapacita 

1.stupeň 7 5 135 19,28

2.stupeň 4 4 68 17

Celkem
11 9 203 18,45
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 25.11.2005
Předseda a členové ŠR: předs. Zlatuše Erbenová, členové-Mgr.Z.Tůmová (ÚMČ),

Mgr.M.Hopjanová (škola)

 

1.8 Školní vzdělávací program 
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník
ŠVP ZŠ J.A.Komenského 
A MŠ Brno

277/2007 1. – 9.

Jiné specializace, zaměření: inkluzivní vzdělávání, práce s romskými dětmi, s dětmi cizinců a azylantů, integrace 
dětí s autismem i SPU, od 1.roč. anglický jazyk, od 6.ročníku druhý cizí jazyk

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

děti a žáci zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní*
L 11 ŠJ  - úplná 
L 13 ŠJ – výdejna 3 176 29 0
Náhradní stravování
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování k  . 29.6.2012 .  .  .  .

Fyzické osoby 3
Přepočtení na plně zaměstnané 1,5

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy 
ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita
celkem 2 60 fyz. 2 / přepoč.  2
Z činnosti ŠD:výtvarné soutěže, vánoční besídka, vědomostní soutěž „Moje tělo“, návštěva loutkového divadla, 
turnaj v badmintonu, výroba dárečků pro zápis do 1.tř., Drakiáda, velikonoční dílny, mikulášská nadílka, 
literární odpoledne, diskotéka, karneval, návštěva počítačového centra AMAVET atd.

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita
celkem fyz. / přepoč.
Z činnosti ŠK:
Klub nemáme.

2.0 Údaje o pracovnících školy
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Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
  Přepočtený / fyzický %

Celkový počet pedagogických pracovníků  22,35 / 24 100/100
z toho odborně kvalifikovaných 21,54 /23 96,37/ 95,83

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:1

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :6,62

2.2 Věkové složení učitelů
Věk Učitelé

Muži Ženy
do 35 let 1 2
36-50 let 0 5
51 a více 0 6
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 6
Celkem 1 19
Rodičovská dovolená 0 2

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků

Pedagogika, psychologie 8
Cizí jazyky 2
Umění, estetika 1
Speciální pedagogika, SVPU 2
Informatika, PC, SIPVZ 1
Společenské vědy 0
Legislativa, řízení, ekonomie 2
Sport, TV, turistika 1
Vých. poradenství, prevence soc.pat.jevů 2
Alternativní pedagogika 1
Přírodní vědy 0
Technické vědy 0
Český jazyk a literatura 2
Zdravotnictví, BOZP, PO 1
Jiné-finanční gramotnost 12
Celkem 35

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický)    .  1,0/2,0.  .  
z toho a) romský asistent   . 0 .  .
           b) jiný (pedagogický, osobní) ped. .  .2,0  .
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník Počet žáků Prospělo s

 vyznamenání
Prospělo        Neprospělo Opakuje

1. 28
23

24 3 1 1

2. 29 28 1

3. 28
22

22 5 1 1

4. 21 12 9

5. 30 24 6

Celkem za I. stupeň 136 110 24 2 2

6. 19
191

1 18

7. 9 3 6

8. 19 9 10

9. 21 10 11

Celkem za II. stupeň 68 23 45

Celkem za školu 204 132 79 2 2

Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy

2 1 0,49
3

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  11
průměr na jednoho žáka: 0,054

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:xx

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium SOŠ SOU

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium
Počty přijatých žáků 5 0 3 8 7

1 žák studuje v zahraničí (9.roč.) – nezúčastnil se přij.řízení

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník Počet žáků %

9.ročník 20 95
nižší ročník/5.ročník 7.roč.- 1/ 5
Celkem 21 100

Do stát.gymnázia z 5.roč. – 3žáci

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   . 13 .  .  .
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Důvody: 3-pohyb cizinců, 8-stěhování, 2-odchod do sport.třídy

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   .12  .  .  .
Důvody: stěhování a výběr jiné školy

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
ÚMČ Brno-sever – finanční kontrola – 4.10.2011
Krajská hyg.stanice – kontrola výdejen stravy – 2.a3.2.2012

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
- Byly zjištěny jen drobné nedostatky, které byly okamžitě odstraněny  (organizace inventarizace, měření 

teploty pokrmů)

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 7 0
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0
Jiné-přijetí i nepřij.do MŠ, ŠD, přestupy žáků, přijetí do 1.tř., 
dokončení šk.doch.

160 0

6.0 Další údaje o škole 

Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
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Cizí jazyky*     /    /    /   0 /    /    /       /      /      / 0     /      /      /

Informatika, PC Amavet v naší škole 10

Náboženství 1 9

Přírodní vědy 1 10

Společenské vědy 1 10

Sport, TV, turistika 2 26

Technické vědy 0 0

Umělecké obory 1 18

Zdravotní, speciální pedagogika 0 0

Jiné : čj pro cizince Individ. 5

Práce s knihou 1 10
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

7.0 Zhodnocení a závěr:Máme velmi dobré výsledky v inkluzi díky zkušeným učitelům a 
menšímu počtu dětí v některých třídách. Bohužel provází to úbytek dětí z většinové 
populace – rodiče se někdy chovají předpojatě. Příjemná atmosféra ve škole – takřka 
rodinné prostředí – všichni učitelé znají všechny žáky, což je výborné.Soutěže a akce 
školy zhodnotíme v podrobnější zprávě.

8.0 Poradenské služby v základní škole

8.1  Údaje o odborných pracovnících 

8.1.1 Počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 2 Spec.ped. (1) VŠ ped.
školní metodik prevence 1 Spec.ped. VŠ ped.

úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
školní psycholog x
školní speciální pedagog x

8.1.2  Věková struktura

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

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 
výchovný poradce:jednorázová školení na aktuální témata (2x)
školní metodik prevence:jednorázová školení na aktuální témata (3x)
školní psycholog:
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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):0

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):0

8.3 Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
autismus 2.,3.,5. 3

Poruchy učení 7., 9. 3

Celkem 6

8.4  Skupinová integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků

celkem

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

za školní rok 2011/2012

Škola: ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám.Republiky 10, 614 00 Brno

Školní metodik prevence: Mrgr.Zdena Hutárková

Počet žáků celkem:  (I. stupeň  136  .  žáků, II. stupeň  .  68.  .  žáků)

Podmínky školy:  Škola je v lokalitě, kde je mnoho rodin sociálně slabých, máme tu i azylový dům. Na druhou 
stranu velmi zkušený ped.sbor, děti mají k učitelům důvěru.

Co se podařilo:.Zlepšení vztahů mezi dětmi, potírání náznaků šikany hned v zárodku, mapování vztahů 
v problematické třídě ve spolupráci s PC Sládkova. Výborná spolupráce s MP, OSPOD Brno-sever i PPP 
Kohoutova. Realizován Preventivní program MP, besedy, projekty.

Co se nedaří: Někde vázne ještě spolupráce s rodiči. Také se nedaří zabránit odlivu žáků, kteří (respektive jejich 
rodiče) nechtějí chodit do třídy s romskými spolužáky.
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