
Výroční zpráva
 školní rok 2014/ 2015

Základní škola Brno

1.0 Základní charakteristika školy

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

1.2 Zřizovatel školy:   Úřad městské části města Brna, Brno-sever

1.3 Ředitel školy: PaedDr. Danuše Filipinská
      
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 
     úplná základní škola a mateřská škola

1.5 Kontakty:
Telefon  ZŠ:    545576794, 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 5 5 103 21

2. stupeň 4 4 59 15

Celkem
9 9 162 18

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 14.10.2005
Předseda a členové ŠR: Cigánková Monika, předsedkyně
                                          Mgr. Tůmová Zdenka, za ÚMČ
                                          Mgr. Bartůšková Zuzana, za pedagogy
 
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.
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ŠVP PV Ruku mi dej a půjdeme 
poznávat  svět

564/2008  mateřská škola-PV

Jiné specializace, zaměření: cizí jazyky, přírodní vědy, inkluzívní škola

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 0 0 0
L 13 ŠJ – výdejna 2 112 23

Náhradní stravování 0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2014 - pouze výdejny
Fyzické osoby 2
Přepočtení na plně zaměstnané 0,75

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy 
ŠD počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita

celkem 2 45 fyz. 2 / 
přepoč. 1,25

Z činnosti ŠD:
1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita
Celkem 0 0 fyz. / 

přepoč.
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 14,05/15 94/100
z toho odborně kvalifikovaných 14,05/15 94/100

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:  5

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

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  5,75

2.2 Věkové složení učitelů
Věk Učitelé

Muži Ženy
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do 35 let 0 4
36-50 let 1 4
51 a více 0 2
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 4
Celkem 1 14
Rodičovská dovolená 0 3

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků

Pedagogika, psychologie 3
Cizí jazyky 1
Umění, estetika 1
Speciální pedagogika, SVPU 5
Informatika, PC, SIPVZ 1
Společenské vědy 2
Legislativa, řízení, ekonomie 4
Sport, TV, turistika 2
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 2
Alternativní pedagogika 0
Přírodní vědy 2
Technické vědy 1
Český jazyk a literatura 2
Zdravotnictví, BOZP, PO 1
Jiné 4
Celkem 31

2.4 Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický)     1   /  2  

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník Počet žáků Prospělo s

 vyznamenání
Prospělo    Neprospělo Opakuje

1. 23 18 1 4 3
2. 12 6 6
3. 23 17 5 1
4. 24 13 11
5. 21 15 6

Celkem za I. stupeň 103 69 29 5

6. 18 7 10 1 1
7. 12 3 9

3



8. 20 10 10
9. 9 0 8 1

Celkem za II. stupeň 59 20 7 2

Celkem za školu 162 89 62 7

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

2 5 3

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  217
průměr na jednoho žáka:  1,34

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium SOŠ SOU

4-leté 
studium

6-leté 
studium

8- leté 
studium

Počty přijatých žáků 2 0 2 5 4

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník Počet žáků %
  9. ročník 9 5,5
nižší ročník/5.ročník 2/2 1,3/1,3
Celkem 11 6,8

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   7
Důvody: neshody s romskými spolužáky, stěhování

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  5
Důvody:  stěhování

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
Rychlá hlášení, Testování žáků 9.tříd – vše on line ČŠI NIQES
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4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ---

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
Odvody VZP, Audit hospodaření ÚMČ Brno-sever, KHS – dietní stravování

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: ---

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 6 0
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0
Jiné- přestup ze ZŠ /  osvobození  z TV 8 / 4 0

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  

Název projektu a registrační
číslo projektu 

Bezplatná výuka přizpůsobená potřebám žáků -  cizinců ze 
3. zemí  na rok 2015 , úz.: 33024 MŠMT

Délka trvání projektu 
2015 leden - prosinec

Operační program 
OP VVV, PO3

ZŠ a) jako žadatel 

       b) jako partner  

Celková výše dotace 
35,6 tis. Kč

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum 

---

Stručný popis projektu 
Poskytování vzdělávání zahrnujícího výuku českého jazyka 
přizpůsobenou potřebám našich žáků-cizinců ze třetích 
zemí, zvýšené výdaje na pomůcky.

Název projektu a registrační
číslo projektu 

---

Délka trvání projektu 
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Operační program 
ZŠ a) jako žadatel 

       b) jako partner 

Celková výše dotace 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum 

Stručný popis projektu 

6.1 Další údaje o škole 

Kroužky při ZŠ
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků

Cizí jazyky*   /    /    /    /    /    /     *       /      /      /      /      /      /
Informatika, PC 0 0
Náboženství 1 12
Přírodní vědy 1 12
Společenské vědy 0 0
Sport, TV, turistika 2 40
Technické vědy 0 0
Umělecké obory 3 37
Zdravotní, speciální pedagogika 0 0
Jiné 0 0

7
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

7.0 Zhodnocení a závěr: 
Školní rok 2014-2015 probíhal ve znamení stále významnějšího inkluzívního 
vzdělávání a řešením problémů s tímto faktem souvisejících, de facto ve všech 
oblastech života společnosti.
Podporujeme rozšířenou výuku angličtiny od 1. ročníku a druhého cizího jazyka od  
6.ročníku. 
Třetí jazyk od 8. ročníku nepovinně. 
Velmi úzká je propojenost naší ZŠ s s „naší“ mateřskou školou, zejména při 
přechodu z předškolního vzdělávání do základního.
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Ve velké oblibě zůstávají školy v přírodě, výlety, exkurze a veškeré další finančně 
dostupné externí vzdělávací aktivity, a to i po vyučování v mnoha zájmových 
útvarech vedených učiteli školy a rovněž projekt Půl – spolupráce se školou ve 
Stuttgartu.
Máme vynikající výsledky v soutěžích a olympiádách – viz. příloha.
Jsme pořadateli celobrněnské i mimobrněnské soutěže v angličtině pro 1. stupeň – 
letos jsme s úspěchem prošli jubilejním  15. ročníkem.
Daří se začleňovat děti  z nepodnětného sociálního prostředí ( kterých přibývá) do 
vyučování a některé dokonce přesvědčíme, aby pokračovali ve vzdělávání 
v učilištích a středních školách. Nicméně stále někteří žáci opouští školu 
s nedokončenou povinnou docházkou, nedokončeným základním vzděláním a 
přechází  přímo Úřad práce.
Zdárně funguje Školská rada a žákovský parlament.
Dobrá je spolupráce s příslušnými OSPOD, PČR, MP a PPP či SPC.
Participujeme na třech projektech  - Získali jsme podporu MMB pro inkluzi, 
spolupracujeme v projektu Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání a plníme 
požadavky RP MŠMT pro výuku češtiny pro děti z cizojazyčných rodin.

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 1 Ano VŠ
školní metodik prevence 1 Ano VŠ

úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
školní psycholog 0 0 0

školní speciální pedagog 0 0 0

8.1.2  Věková struktura
do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci

výchovný poradce 1
školní metodik 
prevence

1

školní psycholog X X X
školní speciální 
pedagog

X X x

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 
výchovný poradce: odborné semináře ( př. PPP, SPC)
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školní metodik prevence:odborné semináře ( př. PPP, SPC)
školní psycholog:  xxx
školní speciální pedagog: xxx

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): xxx

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):
             RP Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách .- zavedení mentorské      
             práce do ZŠ

8.3 Individuální integrace
Typ postižení Ročník Počet žáků
autismus 4. a      5. 2
ADHD, hyperkinet. syndrom, 
negativismus

3.          a         9. 3

Středně těžká zraková vada
Tělesné postižení
Mimořádné nadání v M
Těžká vada řeči
Mentální postižení 7. 1
Celkem 6

8.4 Skupinová integrace - není
Typ postižení Ročník Počet žáků
xxx

celkem

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU

za školní rok 2014/2015

Škola: ZŠ J.A.Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10,  61400 Brno

Školní metodik prevence: Mgr. Zdenka Hutárková
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Počet žáků celkem:  170

Podmínky školy:   práce s dětmi z tzv. nepodnětného prostředí, v tzv. vyloučených lokalit,

úbytek neromských žáků,  vysoké pracovní nasazení pedagogů i nepedagogů,  spolupráce

s PČR, MP, s OSPOD, PPP, SPC ,…

Hodnocení MPP je součástí výroční zprávy jako příloha.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VZ zpracovala: PaedDr. Danuše Filipinská, ŘŠ

V Brně: 1.9.2015

Za Radu školy: 

…………………………………….. ……………………………………..

Mgr. Zuzana Bartušková, člen Monika Cigánková,předsedkyně
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