mikroskoPem, na zéŮ<ladé zadání pracovního listu spolu s pomocn;ým výkladem učitelky
zPracovávali získanéinformace, které ntísledně využili při pozorování pruduchů na listech
rostlin a Prováděli záznan zjištěných informací. Při společnépráci k sobě přistupovali se
vzájemnou úctou a respekíem.
Pro Pruběh hospitovaných činnostív ŠObyty charakteristické spole čnéŤízenéčinnosti, což
ŽákŮm nePoskytovalo dostatečný prostor pro oddych po dopolÓdním vyrčovrání. žaci'ayn
organizoviáni ke spoleČnéčetbě při sezení v lavicích a činnostem, jiclů se všichni museli
ÚČastrrit. Neměli moŽnost volit si zájmové činnosti tn zékladévlastních momentálních
Potřeb a relaxovat při hrách podle vlastního výběru. Vychovatelky pro žáky připravily
větŠinouvzďélávací aktivity (hlasitá četba, vypracování pracovního listu, řízený rc^zÁovór
s doPravní tematikou aj.), v některých odděleních částečnědoplněné společnou hrou.
Docházelo k plnění obsahu stanoveného ve ŠVPŠD,avšak s
-enší*respektem
k psychohygienic\ým potřebám žtíků.
s

I{odnocení výsledků vzdělávání

Škohmá promyŠlený systém získávání informací o výsledcích vzděl ávání, pokroku

a PodPory Žák:ů a práce s nimi. Učitelési qýsledky vzdélávénív jednotliqich předmětech
ověřují běŽně užívartýmimetodami ústníhoapísemnéhozkoušení. O výsledcíchvzdélávání
ŽákŮ ŠkoladŮsledně informuje zákowÉ zástupce prostřednictvím žákovských knížek,
deníČkŮ, na pravidelných řídních schůzkách a při osobních setkan-ích ve st ot". škoh
vYtvrářela dobré podmínky pro rovný přístup žrákůke vzdéláváni. O své vzdělávacínabídce
Škola informovala veřejnost standardním způsobem. Anatýza písemností žáků(testy,
PÍsemné práce, kontrolní cvičení,sešity, žákovská portfolia) potvrdila kvalitní urovér
Žákovského grafického projevu a objektivního přísfupu učitďů k hodnocení výsledků
vzdělávání Žék'ů.Pouze v jednom případě na 1. stupni nebyla dodržena sdílená a nastavená
pravidla, respektive kritéria hodnocení ,rýsledků vzdéláváni zaki. Žacibyli klasifikováni za
nesPlněný domácí Úkol stupněm nedostatečný, některé zápisy v žákovských knížkách byly
neslučitelnés principy deklarovanými ve ŠVPZV.
Pro zvyŠovráníkvality výsledků vzďélávání a realizaci záměŇ školy byla přínos ná zejména
její spolupráce se zřizovatelem. Kooperace školy s Klubem rodičůa prátettt<oly, s okóhími
základními školami, Centrem sociflních služeb - Domov Tereza, Cerrtrem volného času
GromeŠova 1, mateřskými školami v městské části Bmo-Řečkovice a Mokrá Hora,
brněnsklými tělovýchovnými organizacetrti a sportovními kluby a dalšímimístními subjekt}
uýraznépřispívala k bohacení vzdělávacínabídky školy a celkovému zkvalitnění vzdělávání.
Skola se zapojila do celé řady projektů (Recyklohraní, FIravě žij zdravě, Vysaď si svoji
jedliěku, Co to kolem mě bzuěi atd.), výtvarných, dopravních, envirónmentálních
azdravotních soutěžížáktt. Ziskala řadu úspěchů zejména ve sportu (vybíjená, šplh,
lehkoatletický trojboj, Pohár rozhlasu, Novoměstský pohár atd.), sama 6yla v rámci
Asociace Školníchsportovních klubů organizátorem mnoha akcí a tumajů. Na škole působí
florbalové druŽstvo mladších žakůFK Rytíři, které obsadilo l. místo v rámci celoměsiského
florbalového turnaje za:úěasti 28 družstev. Dobré výsledky maji žáci i vmatematických
a Přírodovědných soutěžíchorganizovaných školou
@abákova matematická
miniolYmpiáda, Maternatický klokan, Pythagoriáda, Přírodovědný klokan a další).Své
aktivitY, výsledky a úspěchy škola pravidelně prezentuje 'rró v}ročníchzprávérch
a prostřednictvím weboqých strtínek.
Z analýzy celkových výsledkŮ školy je ňejmé, že žáci dosráhli ve školním roce 20t5l20t6
velmi dobré výsledky.
druhém pololetí celkového počtu 198 žrákůprospělo
s vYznamenánim l27 Žék:ůa 71 prospělo. Sníženýmstupněm z chování bylo hodnoceno
5
Zltl. Žaci s hrozbou studijníhó neispěchu jsou soustavně sleJovani. Št"r"má pro ně
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