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Výroční zpráva o činnosti základní školy ve šk.roce 2007/2008
Část I.
Základní charakteristika školy
a. Název školy, adresa : Základní škola Brno, Novoměstská 21
* 621 00
Zřizovatel školy :
Statutární Město Brno – Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Ředitelka školy:
Mgr. Eva Baráková
Všechny druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení (školní družina, školní klub, školní jídelna, mateřská
škola,…), které škola sdružuje: úplná základní škola, školní družina, školní jídelna
Telefon : 541 32 15 08
Fax :
541 22 90 48

www.zsnovomestska.cz
e-mail: ředitelka : reditelka@zsnovomestska.cz
kancelář : kancelar@zsnovomestska.cz

b. Úplné školy
Školní rok 2007/2008
celkem
1.stupeň
2.stupeň

Celkem

6
5
11

Počet tříd
Celkový počet
žáků
z toho
spec.
vyrovnávacích
0
0
112
0
0
105
0

c. Málotřídní nebo neúplné školy
Školní rok
Počet tříd Počet
2006/2007
ročníků

0

Počet žáků

217

Malotřídní ZŠ

0

0

0

Průměrný
počet žáků na
třídu
0

Neúplné ZŠ

0

0

0

0

Počet žáků na
jednu třídu
18,67
21,00
19,72

d. Celkový počet žáků v 1. ročníku: 21
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočt. úvazcích): 13,10

e.

(včetně ŘŠ a ZŘ)

Školská rada zřízená dle § 167 zákona č.561/2004 Sb., v platném znění :
Ano, zřízená dne 28. 11. 2005, má 6 členů.
Z činnosti rady :
- Projednala a schválila výroční zprávu o činnosti školy za šk. rok 2007/08.
- Projednala a schválila změny a doplňky ve školním vzdělávacím programu.
- Projednala a schválila navrhované doplňky a změny ve školním řádu na školní rok 2008/09.
- Vzala na vědomí souhrnné výsledky testování Cermat pro žáky 9. ročníku.
- Vzala na vědomí ukončení funkčního období ŠR a projednala přípravu voleb na další funkční období
dle pokynů zřizovatele.
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f. Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
Základní škola
16-847/96-2 *
Škola pro život
RPZV – vlastní ŠVP

V ročníku
3. – 5. a 8. – 9.
1. – 2. a 6. – 7.

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření:
* RVJ - modelový UP čj. 16 333/96-22-21 , ve výběrových třídách nebo skupinách, zaměření na
angličtinu a francouzštinu.
* zaměření esteticko-výchovné (individuální a souborová hra na zobcové flétny, výtvarné činnosti)
* sportovní přípravka mladších žáků ( florbal, národní házená)

g. Zařízení školního stravování
Typ jídelny - dle výkazu V 17-01

Počet
žáci a děti

921
922
923

ŠJ – úplná
ŠJ – vývařovna
ŠJ – výdejna

1
0
0

859
0
0

Počet strávníků
zaměstnanci
školy a důchodci
33
0
0

ostatní*
120
0
0

* Ostatní – ost.důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy),...

h. Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2007
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7,00
7,00

i. Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
počet oddělení ŠD
počet dětí v ŠD
celkem
3
74

počet vychovatelů ŠD
fyz.
3 / přepoč. 2,07

Z činnosti školní družiny :
● Při ŠD jsou zřízeny kroužky ( hudební, sportovní, keramika, barevná angličtina ).
● Projekt „Strom“ – výtvarné a literární zpracování.
Ptačí strom – zimní přikrmování ptáků.
● Výlety s přírodovědným programem, „Otvírání studánek“, výlet do ZOO, oslava „Dne stromů“.
● Vánoční a velikonoční prodejní výstava dětských výrobků – výtěžek „adopci“ zvířete
● ZOO – adopce kočky divoké.
● Velikonoční jarmark – přehlídka zapomenutých řemesel, prodejní akce s přístupem veřejnosti.
● Pořádání akce ke Dni dětí – noční pochod „Zvuky lesa“.
● Maškarní karneval, „Čertovské veselení“, „Kuličkový král“, jízda zručnosti na kole a koloběžce.
● Besídky pro rodiče, účast v soutěžích aj.
• Letní tábor v červenci , motivace celotáborovou hrou
• Vedoucí vychovatelka P.Dubanská organizuje a pořádá schůzky pro sekci vedoucích vychovatelek ŠD

j. Školní klub
ŠK
počet oddělení ŠK
Celkem
0

Z činnosti školního klubu :

počet dětí v ŠK
0
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počet vychovatelů ŠK
fyz.
0 / přepoč. 0
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Část II.
Údaje o pracovnících školy
přepočtený počet / fyzický počet
1. Odborná kvalifikace dle zákona č. 563/20004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných z.č.563/2004 Sb.

100%
95,61 % / 95,65 %

18,63 / 23
17,81 / 22

2.

Počet absolventů s odbornou kvalifikací , kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu:
1 absolventka na II. stupeň

3.

Počet učitelů s odbornou kvalifikací , kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na školu:
4 ( zástupy za MD+RD )

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007 / 08 odešli ze školy:
3 (1 do důchodu, 1 úmrtí, 1 na jinou školu )
5. Nepedagogičtí pracovníci – počet :

12,85 přepočtených / 13 fyzických

6. Věkové složení učitelů
Učitelé
Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Mateřská a rodičovská dovolená

Muži
0
0
2
0
0
2
0

Ženy
5
5
6
0
2
18
2

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ studia, dlouhodobého kurzu

Počet zúčastněných pracovníků

Studium učitelství Aj - PedF MU
Studium koordinátora školního vzdělávacího programu
Kurz ESF „Lepší spravit síť, než-li lovit ryby rukama“
Informační gramotnost – digit. fotografie
Kurz instruktorů LVZ – doškolení SNWB
Kurz konverzace a metodiky Aj
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí a švp
Semináře 1-2denní

1
1
2
1
1
1
2
Počet zúčastněných PP

Český jazyk - výuka dyslektiků
Hodnocení žáka v matematice - ŠVP
Interaktivní a klasická učebnice v matematice
Výuka Cj ve třídě s integrovanými žáky
Práce s dyskalkuliky
Výuka Aj na 1 st.
Výuka Aj pro děti 3 – 8 let

1
1
1
1
1
1
1
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Mezipředmětové vztahy ve výuce Aj
Projektové vyučování na 1. st.
Rozvoj grafomotoriky
Malý labyrint češtiny
Základy zdravotnických znalostí a první pomoc
Seminář o základní škole v EU
ICT ve výuce na 1. st. ZŠ
IC – workshop dobrých nápadů pro výuku informatiky
Zákoník práce, ekonomika, komunikace
Nadané děti na ZŠ
Možnosti vzdělávání tělesně handicapovaných žáků
Autoevaluace školy
Novinky ve FKSP
Certifikace školy
Ekologická výchova Rezekvítek
Hravá tělesná výchova v ŠD
Seminář „ Florbal ve výuce Tv“
PČR - „Pexesová liga“
Základy zdravotnických znalostí
Minimalizace šikany pro ŠMP
Použití interaktivní tabule ve výuce

1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2

Celkem

41

8. Romský asistent: (ANO/NE) ……… Ne
Jiný asistent ……………………..… Ne

Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
Počet žáků
21
11
321
35
24
112

Prospělo s
vyznamenáním
21
x
11
17
x
23
11
83

Celkem za II. stupeň

20
24
33
27
104

Celkem za školu

216

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

Prospělo

Neprospělo

Opakují

0
0
4
12
13
29

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

5
7
11
3
26

15
16
22
23
76

0
1
0
1
2

0
0
0
0
0

109

105

2

0
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2. Snížený stupeň z chování
Stupeň chování
2
3

Počet
4
2

% z počtu všech žáků školy
1,85
0,92

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 761 hodin, průměr na jednoho žáka: 3,51 hodiny.
Vysoký počet hodin neomluvené absence způsobili 2 žáci :
• žákyně 7. roč. 540 hod., pokračující problém ze šk. roku 2006/07, řešeno průběžně se školním poradenským
pracovištěm, dále s OSPOD, ředitelka školy podala trestní oznámení na matku, soudní řízení ( návrh na
ústavní výchovu ) k 31. 8. 2008 neukončeno, žákyně nemá uzavřenou klasifikaci za 2. pololetí.
K 1. 9. 2008 přestoupila na ZŠ Březová, okr. uherské Hradiště.
• žák 9. roč. 221 hod., žák se vrátil na naši školu 1. února 2008 po cca ročním pobytu v Holandsku, kde
navštěvoval přípravku pro zahraniční žáky, měl zájem o dokončení povinné docházky v ČR, následná
školní docházka velmi sporadická, matka nespolupracuje, škola se obrátila na OSPOD, ani pak nenastalo
zlepšení, žák nemá ukončenou klasifikaci , prostřednictvím ZŠ nepodal přihlášku na SŠ .
O hodnocení prospěchu v náhradním termínu nejeví zájem – žák se nedostavil.
U ostatních žáků se neomluvená absence nevyskytuje.

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných ( ve znění vyhlášky č. 73/2005 Sb., §12-14)
Nebylo realizováno.

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Šk. rok 2006/07
Počty přijatých
žáků

Gymnázia

SOŠ

SOU

Konzervatoř

6

0

4leté studium 6leté studium 8leté studium
5

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník
Celkem

2

4

15

Počet žáků
27
0
27

Část IV .
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce :
Ve školním roce 2007/08 byla provedena kontrola ČŠI ve dnech 11. – 13. 12. 2007.
Předmětem inspekční činnosti bylo „Hodnocení souladu školního vzdělávacího programu základní školy
s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle § 174 odst. 2 písm .c) zákona č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním , středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů „ a dále „ Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní
školou podle § 174 odst. 2 písm. b) školského zákona“.
Závěr – citace ze stati „Závěrečné hodnocení“ :
„Škola je hodnocena celkově jako průměrná. V některých oblastech své činnosti vykazuje nadprůměrný stav.
Zjištěná rizika jsou únosná a daří se škole překonávat.“
.
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b) Opatření provedená na základě zjištění ČŠI :

nebyla uložena.

Údaje o výsledcích ostatních kontrol provedených na škole :
•

Krajská hygienická stanice JmK - státní zdravotní dozor - školní jídelna 1 .11. - 12. 11. 2007Při zahájení kontroly zjištěny dílčí technické nedostatky související s rekonstrukcí a provozem nové
technologie, ke dni skončení kontroly byly odstraněny ve spolupráci s investorem a dodavatelem.
Bez nápravných opatření.

•

Hasičský záchranný sbor JmK – tématická požární kontrola objektu ZŠ – 26. 2. 2008.
Nebyly zjištěny žádné závady, ani nedostatky. Bez nápravných opatření.

•

Krajská hygienická stanice kraje Vysočina - státní zdravotní dozor - kontrola dokumentace na škole
v přírodě v Biskupicích, okr. Třebíč, žáci 4. a 5. ročníku - 30. 5. 2008.
Nebyly zjištěny žádné závady, ani nedostatky. Bez nápravných opatření.

•

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství .- kontrola SIBP o zajištění BOZP - 3. 4. 2008.
Zjištění : 1. chybějící označení nosnosti na 1 regálu v ŠJ a prošlá platnost periodického školení u 1
pracovnice. Odstraněno k 30. 4. 2008.
2. osvětlení ve třídách a kabinetech neodpovídá platným předpisům, chybí kryty radiátorů,
ve třídách a na WC není TUV, na WC opadávají obkladačky.
Projednáno se zřizovatelem, kontrolní zpráva předána na OSM. Úpravu osvětlení a TUV lze
zajistit po případné rekonstrukci.
Vzhledem k některým nejasnostem ve zprávě požádal zřizovatel ČMOS o podrobnou specifikaci
nedostatků s odvolávkou na příslušný předpis platný ke dni kontroly.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle § 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 podle § 37
Další dle § 165, odst.2 a, e, h, i, l

Počet
3
0
34

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2007/2008 : 31, skutečně nastoupilo 21
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009 : 30, pravděpodobně nastoupí 25
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Počet odvolání
0
0
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Část VI.
Další údaje o škole

* Hodnocení výsledků ve vzdělávání :
Škola byla zapojena do testování CERMAT – žáci 9. ročníku dne 29. 1. 2008.
Ve srovnání s výsledky žáků základních škol v ČR dosáhli naši žáci nadprůměrných výsledků v dovednostech
v českém jazyce a v obecných dovednostech. V matematice jsou výsledky pod úrovní dosaženou v ČR.

Dovednosti

Úspěšnost žáků ČR

Úspěšnost žáků školy

Účast škol v ČR

český jazyk
matematika
obecné

54,3 %
33,6 %
46,6 %

58,1 %
26,4 %
51,7 %

1796
1795
1796

Umístění školy
v rámci ČR
524.
1469.
469.

* Projektová výuka :
Ve školním roce 2007/08 byl organizovány celoroční projekty doplňující výuku :
- 5. ročník - projekt „Země EU“ a projekt „Brněnské pověsti“ - žáci shromažďovali informační materiály,
zpracovali je, ve skupinách zdramatizovali a prezentovali vystoupením před rodiči a žáky školy.
- 8. ročník - projekt „Brno současné i historické“ – individuální sběr materiálu a informací, utřídění a zpracování
ve skupinách, nejlepší práce byly prezentovány před všemi žáky 8. a 9. ročníku.
Celoškolní aktivitou je třídění odpadu zaměřené na sběr starého papíru, PET lahve, plastové obaly, hliník a
použité elektrické články a baterie.
Dále se uskutečnily projekty v jednotlivých předmětech, které byly prezentovány v rámci celé školy :
- 1. stupeň - Zdraví, Vánoce, Mateřský jazyk, Velikonoce, vydávání časopisu Šotek – 5. roč.
- 1.stupeň - Obraz regionu – historicko-kulturně-sociální a přírodní ( Třebíčsko na švp)
- 6. ročník - cizí jazyky – „My House“, „Moi et ma famille“
- výchova ke zdraví – projekt „Svatba“ – zážitková pedagogika
- výchova k občanství – projekty „Řečkovice a okolí – co se mi líbí a nelíbí“, „Malý cestovatel-Praha“
- 7. ročník - výchova k občanství – projekty „Umělecké slohy“, „ Země EU“, „Volby“
- cizí jazyky „ Animals-the ZOO“
-

-

8. ročník - cizí jazyky – projekt „Titanic“, „ Ich und meine Familie“, Meine Schule“
- občanská výchova – projekt „Volby“
- rodinná výchova - projekt „Zázrak zrození...“
9. ročník - cizí jazyky – „Les vacances“
- občanská výchova – projekt „Volby“
- rodinná výchova - projekty „Nebezpečí drogy“ , „Bydlení – vkus anevkus“, „Zdravý životní styl“ ,
„Pyramida zdraví“

* Mimoškolní aktivity :
-

-

Výuka v jednotlivých předmětech byla doplňována vzdělávacími pořady a výukovými programy v Planetáriu
M.Koperníka, v Moravské galerii, v Domě umění, na Špilberku, v CVČ Lužánky a Lány, v DDM Řečkovice,
v Poradenském centru Sládkova, v DEV Lipka, v ZOO, v EkoCentru Brno, v Knihovně J.Mahena, naučné
pořady Lesní škola-Jezírko .
Výchovné koncerty, filmová a divadelní představení proběhly převážně v Bílém domě, v CVČ Lužánky,
v Semilasse, v divadlech Barka, Polárka a Radost a KC Rubín.
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* Škola organizovala: -

jednodenní jazykově poznávací zájezd do Vídně – 37 žáků
pětidenní jazykově poznávací zájezd do Paříže – 13 žáků
vystoupení žáků v pořadu „ Vánoční strom“ v Řečkovicích
lyžařský výcvikový kurz pro žáky převážně 7. roč. v Deštném, Orlické hory – 42 žáci.
školy v přírodě – účast 7 tříd, celkem 135 žáků
letní tábor ŠD ve Svojanově – 29 dětí.
Vánoční besídka pro rodiče – 1. stupeň
vystoupení žáků 1. stupně – ke Dni matek
kulturní vystoupení flétnového souboru
Evropský den jazyků - návštěva filmového představení , výstavy a konverzační soutěž
rozhlasové relace k významným kulturním a historickým výročím
průzkum stravovacích návyků žáků – zdravotnický kroužek
půlroční kurzy bruslení pro žáky 4. a 5. ročníku
pitný režim – školní mléko, mléčné výrobky, ovocné nápoje
soutěž tříd ve sběru starého papíru – 2x
besedy a pořady s tématikou primární prevence – CVČ Lužánky, Policie ČR, KC Rubín,
Poradenské centrum Sládkova
- poradenskou činnost pro rodiče s tématikou návykové látky, prevence, půjčování
brožur a videokazet.
- vánoční výstava
- velikonoční jarmark

* Účasti školy v soutěžích, olympiádách :
Učitelé organizovali pro žáky školní kola předmětových olympiád a soutěží :
- Olympiáda v českém jazyce – 25 žáků, 6 žáků postoupilo do městského kola
- Recitační soutěž – 16 žáků, žákyně Valošková, Musilová, Šejnohová v městském kole
- Olympiáda z dějepisu – 26 žáků , žák Dvořák v městském kole
- Konverzační soutěže v anglickém jazyce – 18 žáků
- Matematická olympiáda – 4 žáci
- Matematický klokan – 52 žáků : Cvrček – Hamrák, Kotačka,Král
Klokánek – Juřica, Klimplová, Kledus
Benjamín – Veverková, Šebela, Fraňková
Kadet – Bartošová, Jelínek, Beinhauerová
- Pythagoriáda – 35 žáků – nikdo nepostoupil
- Archimediáda – 4 žáci
- Zeměpisná olympiáda - 2 žáci
- Chemická olympiáda - 3 žáci – Zajíčková, Vrzalová, Bartošová
Soutěž České pošty “Psaní dopisů“ - účast 32 žáků.
Literární soutěž SAKO – „Třídíme odpady“ – 26 žáků.
Soutěž o zdravé výživě – účast 37 žáků.
Mikulášská zdravotní soutěž – školní kolo vědomostní a praktická část – účast 68 žáků.
Hlídky mladých zdravotníků - 5-ti členné družstvo postup z městské soutěže do krajského kola
Pěvecká soutěž na 1. st. – účast 27 žáků.
Výtvarné soutěže – s dopravně-bezpečnostní, požární, ekologickou aj. tématikou - celkem účast 39 žáků.
Tělovýchovné soutěže – šplh, vybíjená, sálová kopaná, košíková, florbal, přespolní běh,
lehká atletika, plavání, Pohár rozhlasu, McDonald aj.
Tělovýchovně-sportovních soutěží se celkem zúčastnilo 187 žáků.
Soutěže s tématikou primární prevence a zdravého životního stylu - celkem 68 žáků.
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* Účast žáků v obvodních, městských a regionálních kolech – vyhodnocení žáci :

-

Olympiáda v českém jazyce - Beinhauerová, Klvaňová, Kristínová, Klíma, Sokol, Vrzalová - účast v městském
kole, bez umístění
Recitační soutěž – Šejnohová, Musilová, Valošková - bez umístění
English Jungle - Kotačka, Klimplová, Šťastná - úspěšná reprezentace v městském kole,

-

Dějepisná olympiáda - Dvořák – 1 . místo ve školním kole, účast v městském kole

-

Hlídky mladých zdravotníků - 1.st. - družstvo Jelínková, Kalvodová, Kašpar, Kotoulová, Šťastná
1.místo v městském kole a 8 . místo v krajském kole
Výtvarná soutěž „Se sportem se nenudím“ - Simrová 1. místo v městském kole
- projektová práce žáků 7. roč. – 2. místo v městském kole
Výtvarná soutěž SAKO „Třídění odpadu“ - ocenění
Výtvarná soutěž České pojišťovny „Malujeme sluníčko“
Maraton ml. žáků v Lužánkách – Kunc – 1. místo
Novoměstský pohár - turnaj ve florbale 1. st. - 3. místo Dušil, Frode,Ježek, Mátl, Navrátil,Pavlát, Smetana
Memoriál J.Krejčíka – turnaj ve florbale 2. st. - 1. místo Dušil, Gregor, Hruška, Jelínek, Nevrkla, Pastucha,
Rozlílek, Šebela
Kejík-vyhodnocen jako nejlepší hráč turnaj , Kytner –nejlepší brankář turnaje
Florbal - městské finále ml. žáci - 1. místo Mendrek, Mattuš, Kytner, Plavec, Šebela, Smíšek, Šnaubert, Teplý
- okresní finále st. žáci - 1. místo Hruška, Jelínek, Kejík, Nevrkla, Pastucha, Rozlílek
- krajské finále st. žáci - 2. místo Hruška, Jelínek, Kejík, Nevrkla, Pastucha, Rozlílek
Jaga oxygen cup – florbal – 2. místo v okresním kole Hruška, Jelínek, Kejík, Nevrkla,Pastucha, Rozlílek
Vybíjená 1. st. – 3. místo v obvodním kole
GIGACUP - futsal – městské finále – st. žáci – 5. místo
Atletický čtyřboj - městské finále – Pastucha 1. místo kriketový míček

-

-

-

-

-

Šplh - obvodní kolo ml. žáci - Šejnohová
- obvodní kolo st. žáci - 3 . místo

* Soutěže ŠD :
- výtvarná soutěž „Ahoj z prázdnin“ a „Strom“
- „Evropa ve škole“ - 1. místo v krajském kole
- „Květy a květiny“
- atletické závody - 2. místo v obvodním kole - starší kategorie
- 2 . místo v obvodním kole - mladší kategorie

* Zapojení školy do mimoškolních projektů :
- Ústav preventivního lékařství LF MU - „ Kouření a já“
- Výzkum ELSPAC - mezinárodní studie vývoje dětské populace – LF MU
- „Zdravé zuby“

* Spolupráce školy s dalšími subjekty :
Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Novoměstská – organizování sportovních turnajů, výletu pro žáky,
ocenění žáků 1. ročníku, příspěvky na činnost ŠD, Švp, LVK.
ZŠ Úvoz – organizace kurzů bruslení pro žáky 4. a 5. ročníku pod odborným vedením trenérů.
ZŠ Herčíkova – zajištění výuky plavání pro 2. a 3. ročník.
DDM Řečkovice– spolupráce na soutěžích, využívání keramické dílny, organizace společných akcí.
Mateřské školy v městské části Řečkovice – dny otevřených dveří, edukativně-stimulační skupiny pro
budoucí prvňáčky, výuka angličtiny naší učitelkou
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FC Řečkovice, 1. NH Brno a Innebandy Klub Brno – příprava sportovních přípravek mladších žáků ( kopaná,
národní házená, florbal).
AŠSK – na škole jsou připravována a probíhají obvodní, městská a regionální kola sportovních soutěží pro
žáky I. stupně pod vedením Mgr. Hadačové, jednatelky Okresní rady .
Střediska výchovné péče a Speciálně pedagogická centra – Kociánka, Hlinky, Novoměstská, Veslařská, Šrámkova.
Městská policie a Policie ČR – organizace dopravní výchovy, besedy a přednášky pro žáky v oblasti prevence
kriminality mládeže, trestní odpovědnosti nezletilých a mladistvých .

* Spolupráce s městskou částí
Kulturní vystoupení v městské části – vánoční vystoupení .
Účast chlapeckého družstva školy na fotbalovém turnaji v Řečkovicích .
Propagace práce školy v měsíčníku městské části „ŘEČ“.
Výuka a vycházky se zaměřením na regionální tématiku, návštěvy žáků na radnici.

* Péče o zaostávající a problémové žáky :
Škola integruje žáky se zdravotními postiženími ( sluchové, řečové , tělesné) a specifickými poruchami učení. Při
práci s těmito žáky úzce spolupracujeme s PPP a SPC . Žákům je poskytována individuální i skupinová speciální
pedagogická péče vedená speciálními pedagogy, kteří postupují podle zpracovaných individuálních vzdělávacích
programů. Máme snahu zapojit do součinnosti i rodiče, což se však vždy nedaří.
Pro zaostávající žáky jsou zřizovány doučovací skupiny v jazyce českém, matematice a v cizích jazycích podle
potřeby. V ostatních hlavních předmětech individuální mimovyučovací konzultace při nepochopení učiva (fyzika,
chemie, informatika).
U žáků s výchovnými problémy, popř. nepodnětným a problematickým rodinným prostředím postupujeme přísně
individuálně. Problémy řešíme s pracovnicemi sociálních odborů , se středisky výchovné péče a Policií ČR.

* Péče o talentované žáky :
Talentovaní žáci mají možnost od 1. ročníku rozvíjet své schopnosti v rámci kroužků, popř. nepovinných předmětů.
Pod vedením vyučujících jsou zapojováni do soutěží a olympiád.
Od 3. ročníku mohli být žáci na základě testů zařazeni do výběrových tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků.
Většina talentovaných žáků však přechází na víceletá gymnázia, takže ve vyšších ročnících se tito žáci vyskytují
minimálně.

* Školské poradenské pracoviště
Na škole pracuje tým ve složení : výchovný a kariérový poradce, školní psycholog, speciální pedagog a metodik primární
prevence. Společně řeší aktuální výchovné i vzdělávací problémy žáků. V případě problémů v rodině poskytují žákům
pomoc formou akutní intervence i ve spolupráci a s OPD, SVP, PPP aj. Zaměřují se na poskytování poradenských služeb
pro žáky, jejich rodiče a pedagogické pracovníky.
Ve 2. pololetí byla činnost pracoviště omezena z důvodu náhlého úmrtí kolegy - výchovného poradce a školního
psychologa.
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* Zájmová činnost organizovaná školou
Název zájmového útvaru

Počet skupin

Počet žáků

Barevná angličtina

2

18

Sportovní -míč.hry, florbal, kopaná, házená

4

57

Hudební - flétna

2

24

Výtvarné-keramika, malba,textil

3

33

Informatika

2

21

Spec.ped.péče,nápravná péče, indiv.logopedie

5

39

Zdravotní výchova

2

15

Taneční kroužek

1

12

Cvičení z českého jazyka, příprava ke zkouškám

1

19

Cvičení z matematiky , příprava ke zkouškám

2

27

Náboženství

1

9

25

274

Celkem

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Naše škola potýká v posledních třech letech s poklesem počtu žáků, což přináší organizační problémy a omezuje
některé možnosti rozšiřování vzdělávacích nabídek. Budova školy je vzhledem k okolní zástavbě situována nevhodně,
ani dopravní trasy MHD nejsou ideální . Vyhláškou SMB stanovená spádová oblast je poměrně malá. Doporučuji při
přípravě její novelizace, aby byla spádovost přehodnocena.
Věřím, že soustavnou kvalitní prací pedagogického sboru a pokračováním v poskytování nadstandardních
vzdělávacích nabídek a rozmanitou zájmovou činností si bude škola nejen zachovávat, ale i zvyšovat prestiž
mezi veřejností .
Spolupráci s městskou částí hodnotím velmi dobře. Provozně-technické a ekonomické záležitosti jsou řešeny
konstruktivně a efektivně. Zřizovatelem byly získány finanční prostředky na rekonstrukci pavilonu D ( stravovací
provoz) , což bylo jako 1. etapa realizováno v srpnu – prosinci 2006. V letošním školním roce se dokončila 2. a 3. etapa
- rekonstrukce jídelny školy, výměna oken, zateplení fasády a vybudování bezbariérového přístupu v pavilonu D.
Část školního hřiště, která je po rekonstrukci v roce 2005 opatřena umělým povrchem a novým oplocením, je
využívána školou a oddílem 1. Národní házené Brno. V prosinci 2007 byla dokončena výstavba sociálního zázemí
v areálu hřiště pro potřeby oddílu.
Školní hřiště slouží nejen běžné výuce tělesné výchovy a sportovním činnostem ŠD, ale jsou zde pod záštitou
Asociace školních sportovních klubů pořádány mnohé sportovní soutěže organizované pro obvodní, městská i regionální
finále. Kvalita zbývající části povrchu je již několik let nevyhovující a stav se neustále zhoršuje. V následujícím období
bude nutná postupná rekonstrukce i zbývající části hřiště, aby se stalo plnohodnotným sportovištěm pro školu,
tělovýchovné jednoty v MČ, případně pro veřejnost.
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Část VIII.
Poradenské služby v základní škole

(vyplňte na samostatný list)
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a) počty
fyzický počet
Výchovný poradce
1
VP – kariérový poradce
1
školní metodik prevence
1

kvalifikace, specializace
Kurz VP
Kurz „Volba povolání“
Kurz MPP

dosažené vzdělání
PedF MU
PedF MU
PedF UP

Úvazek
kvalifikace, specializace
školní psycholog
0,25
VŠ - psychologie
školní speciální pedagog (netřídní)*
0,13
VŠ – spec.pedagogika
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

dosažené vzdělání
FF MU
PedF MU

b) věková struktura
výchovný poradce
kariérový poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let
0
1
1
0
0

35 – 50 let
0
0
0
0
0

50 let–důch. věk/z toho důchodci
1/0
0/0
0/0
1/0
1/0

a) další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :
výchovný poradce: semináře pořádané PPP Zachova, kurz CDVU MU
školní metodik prevence: semináře pořádané Poradenským centrem Sládkova a CVČ Lužánky
školní psycholog: semináře psychologů v PPP Zachova, Krizové poradenství, Agresivita a kriz. intervence
školní speciální pedagog: semináře pořádané PPP Zachova, PedF MU, PC Brno
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a) finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) - nebyly
 uveďte: program (grant)
-- organizaci, která grant poskytuje - -  výši fin.částky - - b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část, Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte
 zdroj - nebyl
 výše finanční částky 0 Kč
3. Individuální integrace
Typ postižení
Poruchy učení
Řeč
Sluchové
Tělesné

Ročník
6., 7.
9.
1., 9.
6.

Počet žáků
2
1
2
1

celkem
4. Skupinová integrace
Typ postižení
--celkem

6

Ročník
-----

Počet žáků
0
0
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Část IX.

Další údaje o škole
Výuka podle nového Školního vzdělávacího programu schváleného školskou radou byla zahájena v 1. a 6. ročníku od
1. 9. 2006. V ostatních ročnících dobíhá VP „Základní škola“ s úpravami učebních plánů na základě vyhlášení
Rozvojového programu MŠMT ze dne 17. 1. 2006, čj. 31042/2005-22.
Ve školním roce 2007/08 probíhala v 1.- 2. ročníku a 6. - 7. ročníku.
Dle zkušeností z předchozího školního roku byla konkretizována a doplněna průřezová témata.
Škola je zapsána ve školském rejstříku s obory vzdělání :
* 79-01-C/001 Základní škola ( dobíhající obor )
* 79-01-C/01 Základní škola ( rámcový vzdělávací program ).

V Brně dne 18 . 9. 2008

Zpracovala :
Mgr. Eva Baráková
ředitelka školy
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