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Výroční zpráva
školní rok 2020 / 2021
Základní škola Brno, Novoměstská 21
1.0 Základní charakteristika školy
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola Brno, Novoměstská 21, příspěvková organizace
IČ: 70262969
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno – Městská část Brno-Řečkovice a Mokrá Hora
Palackého nám. 11, 621 00 Brno
1.3 Ředitel školy:

Mgr. Josef Jelínek

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Úplná ZŠ – 1. a 2. stupeň
1.5 Kontakty:
telefon: 541 321 508, 549 275 075, 541 225 349,
e-mail: reditel@zsnovomestska.cz
kancelar@zsnovomestska.cz
http:
www.zsnovomestska.cz
1.6 Úplná škola stav k 30. 9. 2020
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet
žáků na třídu

Kapacita

1. stupeň

11

5

241+4*

22,27

280

2. stupeň

7

4

150+1*

21,57

240

18

9

391+5*

22

520

1. – 9. ročník

Celkem

* žák/yně plní docházku v zahraničí

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení:

28. 11 2005

Aktuální složení ŠR - členové: Mgr. René Černý
Ing. Filip Hrůza, PhD.
Mgr. Hana Slavíčková
Mgr. Renata Burdová
Ludmila Pospíšilová
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Eva Seibertová

1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích
programů

Číslo jednací

Ročník

ŠVP „Škola pro život“

01092006

1. - 9. roč.

Jiné specializace, zaměření : - výuka angličtiny od 1. ročníku
- rozšířená výuka tělesné výchovy na II. stupni
- výuka němčiny od 7. ročníku
- sportovní přípravka (basketbal, atletika, florbal, národní házená)

1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu
Z17-01

L 11

ŠJ - úplná

Počet
děti a
žáci
1

Počet strávníků
zaměstnanci školy a vlastní
důchodci

ostatní*

44

34

369

* Ostatní - ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů doplňková činnost.
ŠJ - vývařovna zajišťovala stravování formou vývozu pro MŠ Tumaňanova, MŠ Ořešín.
ŠJ připravuje v doplňkové činnosti svačinky pro žáky a zaměstnance školy.
Výrobní kapacita školní jídelny je 1150 porcí denně.
Školní jídelna je držitelem certifikátu „Zdravá škola“.

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2020
Fyzické osoby

6

Přepočtení na plně zaměstnané

5,50

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

Počet
oddělení

Počet dětí

Počet vychovatelů

Kapacita

6

158

fyz. 6 / přepoč. 4,5

180

Hodnocení činnosti ŠD
Do školní družiny k 30. 10. 2020 přihlášeno 159 účastníků, rozdělení do 6 oddělení. Výchovně
vzdělávací činnost vykonávalo šest vychovatelek, tři asistentky.
Obsah vzdělávání
Vychází z ŠVP školní družiny, který navazuje na ŠVP I. stupně a týká se tematického celku
Člověk a jeho svět.
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Výchovně vzdělávací činnost zaměřena na rozvíjení zájmů, schopností a dovedností účastníků.
Hlavní náplní je dát dětem prostor pro zdravý odpočinek, zabezpečení zájmové činnosti a
rekreace žáků.
Zájmové činnosti ve školní družině mají důležitou roli v prevenci sociálně patologických jevů,
pomáhají dětem překonávat handicapy a přispívají k seberealizaci. Školní družina má
vypracovaný preventivní program, z kterého vychází i plán činností.
Zájmová činnost naplněna formou kroužků:
Výtvarný – 12 dětí
Keramický- 24dětí
Zdravotní – 10 dětí
Pohybové hry – 46dětí
Plán činností a zájmových kroužků v letošním roce byl omezen mimořádným opatřením MZ
podle §80 odst.1 písm. g zákona č.258/2000Sb.(12.10.- 17.11. 2020, 1.3.-11. 4. 2021).
Sportovní akce
Sportovní odpoledne na hřišti v září – 81 dětí
Atletický trojboj v červnu – 74 dětí
Výstavy ve škole
Mezinárodní rok ovoce a zeleniny – zapojeno 92 dětí
Přání k 40. výročí školy – 93 dětí
Soutěže
Leden - soutěž v pexesu I. - VI. odd. 110 dětí
Výtvarná soutěž Jesenické návraty – 4 děti oceněny
Výtvarná soutěž Památník národního písemnictví – Ex libris – oceněno 6 dětí
Dopravní soutěž po odděleních – duben, zapojení do on-line soutěže Bezpečně Brnem Junior
2021“
- 3 děti oceněny.
Kulturní akce
Oslavy sv. Mikuláše po odděleních
Karneval I. - VI. odd. 135 dětí
Adopce ZOO Brno – plakát, adoptivní rodiče Leskoptve tříbarvé
Projekty
Mezinárodní rok ovoce a zeleniny – význam vitamínů pro člověka
Bylinky – praktické činnosti v přírodě – rozlišování, sbírání, sušení, herbáře, pracovní listy
Akce pro rodiče
Velikonoční trasa pro děti a rodiče v Zamilovaném hájku – duben, 32 dětí a rodičů
Příprava příměstského tábora 1. 7. - 15. 7. 2021 – přihlášeno 43 dětí
Enviromentální výchova
Vánoční stromky pro zvířátka v Zamilovaném hájku – zapojeno 63 dětí
Dopravní výchova
Přecházíme bezpečně – přednášky v červnu, pracovní listy, návštěva dopravního hřiště Horácké
náměstí
Distanční výuka
V době mimořádného opatření MZ probíhala distanční výuka ŠD. Školní družina inspiruje –
„Jak zabavit děti“. Tipy, návody, pracovní listy na webových stránkách školní družiny.
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Žákovský parlament
Schůzky ŽP probíhaly v době 12. 10. - 17. 11. 2020, 1. 3. – 17. 4. 2021 on-line
Říjen -

příprava plánu aktivit na nový školní rok

Listopad

-

Den Laskavce – akce pro spolužáky on-line
vyhlášení výroby vánoční přání pro seniory do Domova pro seniory Podpěrova
předání menších dárečků a přání
-350. výročí úmrtí J. A. Komenského – seznámení prostřednictvím animovaného
příběhu, pracovní listy.
rozvoj soc. kompetencí na téma: úhel pohledu- řešení krizových situací

Prosinec

-

individuální setkávání po třídách – návrhy na plakát k výročí školy
otázky z etické výchovy- povídání na téma: spolupráce, komunikace

Leden

- rozvoj soc. kompetencí na téma: hodnotová orientace, pracovní listy
- zodpovědnost, lidské vlastnosti – pracovní list, povídání, vypracováváme
společně

Únor - sv. Hromnic – vysvětlení významu, pracovní list
Jak trávíme svůj volný čas, volná diskuze
- společné hry
Březen

-

povídání na téma: Jaký smysl má život postiženého člověka?
lidová rčení – vysvětlování
Představte si, že jste kapitánem – rozvoj soc. kompetencí, pracovní listopad
křížovka – luštíme

Duben

- příprava úkolů pro velikonoční trasu
- příprava trasy, úklid trasy po skončení akce

Květen

- vycházky do Zamilovaného hájku – volné povídání o on-line výuce
- individuální rozhovory po třídách – zhodnocení činnosti, plány na nový školní
rok

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Pedagogičtí pracovníci školy:
Celkový počet pedagogických pracovníků *
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
38,19 / 41

%
100 / 100

38,19 / 41

100 / 100

* Pedagogický pracovník: učitel/ka, vychovatelka, asistentka pedagoga, speciální pedagog,
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3
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:
Speciální pedagog:1

1

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet přepočtený / fyzický: 12 / 13
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2.2 Věkové složení učitelů
Učitelé
Věk
do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem

Muži
3
0
1
0
0
4

Ženy
6
9
8
0
0
23

0

1

Rodičovská dovolená

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy:
2.3.1 Studium VŠ- celoživotní vzdělávání: 3
Studium VŠ- 1
SŠ: 1
Dokončení studia pro výchovné poradce: 1
Studium pro koordinátory ŠVP: 1
2.3.2 Kurzy a semináře
Typ kurzu / semináře
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Český jazyk, komunikace
Informatika, interaktivní výuka
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomika
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství, prevence
sociálně patologických jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Matematika
Technické vědy
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné
Celkem

Počet
zúčastněných
pracovníků
1
4
-

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický)
z toho a) romský asistent
b) jiný (pedagogický, osobní)
2.5 Školní speciální pedagog
Počet celkem (přepočtený/fyzický)
2.6 Školní psycholog
Počet celkem: 0

1
6
12

. . . 5,775 / 9
. . .0
. . . 5,775 / 9 - asistent pedagoga
. . . 2/2
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Počet žáků Prospělo s
vyznamenáním
51
51
1
48+2*
48
52
50
49+2*
39
47
38
226
247+4*

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

0
0
2
10
9
21

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

59
43
21
28
151+1*

41
19
9
10
79

17
22
11
18
68

1
2
1
0
4

1
2
1
0
4

398+5*

305

89

4

4

* žák/yně plní povinnou školní docházku podle §38 školského zákona

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
2
0
3
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0 hodina
průměr na jednoho žáka: 0 hodiny
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: V průběhu školního roku nebyl žádný
mimořádně nadaný žák na škole diagnostikován.
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté
6 leté
studium
studium
Počty přijatých žáků

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník /5., 7.ročník
Celkem

2

1

Počet žáků
28
1/3
32

8 leté
studium
3

SOŠ
maturitní

SOU
výuční
list

23

3

%
100
0

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: . . . . 11
Důvody: změna bydliště (4), výběr jiné školy (3), gymnázium (4)
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: . . . . . .
48
Důvody: změna bydliště (16), výběr naší školy (32)
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
I když naše škola byla ve školním roce 2020/2021 zařazena do certifikovaného testování, tak
vzhledem ke covidové situaci na školách žádné akce, tudíž ani testování žáků na školách
pořádané ČŠI zaměřené na ověřování výsledků žáků v oblastech Člověk a jeho svět (4. ročníky
ZŠ), jazyková gramotnost – cizí jazyk (8. ročníky ZŠ) a přírodovědná gramotnost (8. ročníky
ZŠ) neproběhlo.
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: - 0
4.2 Opatření zavedená Českou školní inspekcí: - 0
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: - 0

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./

5.1 Rozhodnutí ředitele

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet rozhodnutí

Počet odvolání

11
0
124

0
0
0

6.0 Další údaje o škole
6.1. Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu
Operační program

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“
Šablony pro MŠ a ZŠ
realizace bude 1. 2. 2019 – 30. 6. 2021
MPVVV – ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ
Číslo výzvy 02_18_063

ZŠ a) jako žadatel

b) jako partner bez finančního příspěvku
b) jako partner
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

1 251 370,00 Kč
Ano, 5. 2. 2019
Personální podpora a rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí a žáků
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Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu
Operační program

„Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování“
Šablony pro MŠ a ZŠ
realizace bude 1. 2. 2021 – 30. 6. 2022
MPVVV – ŠABLONY PRO MŠ a ZŠ
Číslo výzvy 02_20_080

ZŠ a) jako žadatel

b) jako partner bez finančního příspěvku
b) jako partner
Celková výše dotace

690 792,00 Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

Ano, 5. 2. 2019

Název projektu a registrační
číslo projektu

„Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou
ve školách v Jihomoravském kraji III“
Příprava, podání žádosti na JmK a potvrzení registrace
v době 5. 6. / 2019
realizace bude 1. 9. 2020 – 30. 6. 2021
MPSV - OP PMP výzva reg. č. 30_15_002
Příjemce dotace JmK

Délka trvání projektu

Operační program

Personální podpora a rozvoj pedagogů, společné vzdělávání
dětí a žáků

ZŠ a) jako žadatel

b) jako partner bez finančního příspěvku
b) jako partner
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

Podle počtu uznaných žáků a rodiči doručených potvrzení
Ano, 5. 4. 2020
Zapojení školy do III. vlny projektu, administrativní příprava
na poskytování bezplatného stravování ve školní jídelně –
obědy zdarma pro žáky, jejichž rodiče jsou příjemci dávek
v HN.
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Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program

OP VVV

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

100 000 000 Kč
25. 11. 2019

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit
projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách
ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality
základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení
co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora
dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále
přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a
posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.

Zapojení školy do dalších projektů:
ESF : - Ovoce do škol
- Školní mléko
Získané finanční dary:
10. 6. 2021 – sponzorský dar 5.000,-Kč – bezúčelový
* Projektová výuka:
Ve školním roce 2020/2021 byly organizovány projekty doplňující výuku:
Celoroční celoškolní aktivity: „ Recyklohraní“ - třídění odpadu zaměřené na sběr starého
papíru, PET lahve, plastové obaly, separace plastových a kovových víček, použité elektrické
spotřebiče, články a baterie. Akce probíhala formou průběžných mezitřídních soutěží s graficky
zpracovanými výstupy.
Zapojili se i někteří rodiče, aktivní byli zvláště rodiče mladších žáků.
Dopravní výchova, bezpečné chování ve spolupráci s Městskou policií, využití dopravního
hřiště
na Riviéře. Dopravní soutěž, jízdy zručnosti. – omezeno covidem
Dopravní soutěž „ Bezpečné Vánoce – pořádané centrum AMAVET – 127 žáků
Oceněna jedna z výherkyň – žákyně z 5. B
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Literární soutěž – Barvy vody – organizátor Povodí Moravy Brno – 2. žákyně
Výuka v jednotlivých předmětech byla doplňována vzdělávacími pořady a výukovými
programy:
Škola organizovala 2x podvečer deskových her pro rodiče s dětmi,
*Škola organizovala:
– adaptační kurz pro žáky 6. A, 6. B, 6. C
- Vodácký kurz 28 žáků, trída 6. B, 6. C
- Cyklistický kurz – 16 žáků, třída 7. B
Individuální poradenskou činnost pro rodiče s tématikou návykové látky, prevence, pomoc při
výukových obtížích, záškoláctví aj
6.3. Mimoškolní aktivity: Kroužky organizované ZŠ:
Název kroužku
Cizí jazyky*

Počet kroužků
2/0/0/0/0*

Počet žáků
27 / 0 / 0 / 0 / 0

Informatika, PC

0

0

Náboženství

0

0

Přírodní vědy

0

0

Společenské vědy

0

0

Sport, TV, turistika

0

0

Technické vědy

0

0

Umělecké obory

0

0

Zdravotní, speciální pedagogika

1

6

Jiné

0

0

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný
* Účasti školy v soutěžích, olympiádách:
- vzhledem ke covidové situaci na základních školách žádné předmětové olympiády a jiné
soutěže neprobíhali.

7.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
7.1 Údaje o odborných pracovnících
7.1.1 Počty

výchovný poradce
školní metodik prevence
Speciální pedagog
Školní psycholog

fyzický
počet
2
1
2
0

kvalifikace,
specializace
Specializační studium
Specializační studium
Specializační studium

dosažené vzdělání
Vysokoškolské
Vysokoškolské
Vysokoškolské
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7.1.2 Věková struktura
do 35let

36 – 50 let

51 let – a více /z toho důchodci

0
0
0
0

1
1
0
2

1/0
0/0
0/0
0/0

výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

7.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků:
Výchovný poradce: dokončení studia pro výchovné poradce
semináře v PPP, informativní schůzky na středních školách
Školní metodik prevence: Školní speciální pedagogové: * Péče o zaostávající a problémové žáky:
Škola integruje žáky se zdravotními postiženími a specifickými poruchami učení a chování.
Při práci s těmito žáky úzce spolupracujeme s PPP a SPC.
Na škole působilo 6 asistentů pedagoga. Žákům je poskytována individuální i skupinová
speciální pedagogická péče vedená speciálními pedagogy, kteří postupují podle zpracovaných
individuálních vzdělávacích programů.
V době Covid 19 byla situace z počátku velmi komplikovaná (vzdálená výuka), ale
s maximálním úsilím a spolupráci s rodiči a poradnami jsme situaci velmi pozitivně stabilizovali.
Škola zapůjčila k výuce na dálku 16ks počítačového vybavení a zajistila pro omezený počet žáků
internetové připojení.
* Školské poradenské pracoviště
Na škole pracuje tým ve složení:
- 2 výchovní poradci
- kariérový poradce
- metodik primární prevence a
- 2 speciální pedagogové.
Společně řeší aktuální výchovné i vzdělávací problémy žáků. V případě problémů v rodině
poskytují žákům pomoc formou akutní intervence i ve spolupráci s OSPOD, SPC, PPP aj.
Zaměřují se na poskytování poradenských služeb pro žáky, jejich rodiče a pedagogické
pracovníky.
V Covidové době procházelo ŠPP vysokou zátěží, kterou zvládlo na výbornou.
7.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
7.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): - ne
7.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů: - ne
7.3 Individuální integrace
Proběhla u 78 žáků, z toho 31 IVP
7.4 Skupinová integrace – není
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8.0 Zhodnocení a závěr:
Naše škola již pátým rokem prochází vzrůstajícím trendem rozrůstání. Daří se nám
úspěšně navyšovat počty žáků a s tím i počet nových tříd na škole. Na prvním stupni se vcelku
pravidelně a úspěšně zvyšuje průměrný počet žáků a souběžně držíme současný trend 2. třídy
v každém ročníku. V letošním školním roce jsme dokonce kvůli velkému zájmu žáků prvního
ročníku otevřeli tři první třídy. Na druhém jsme úspěšně otevřeli tři šesté třídy a to dvě třídy
s rozšířenou výukou tělesné výchovy.
Při velmi dobré spolupráci s městskou částí se snažíme více otevírat veřejnosti, komunikovat
s rodiči a potencionálními sponzory, což nám umožňuje postupně navyšovat nabídku služeb.
Současně ve spolupráci s radnicí se snažíme i o nezanedbatelné úpravy školy a to nejen
exteriérů, ale hlavně interiérů.
I při stále se zvyšujícím počtu žáků druhého stupně se nám velmi pozitivně daří vytvářet
rodinné prostředí školy s minimem kázeňských problémů.
Usilujeme o vzájemnou spolupráci s mateřskými školami v naší městské části – děti z MŠ
navštěvují naše vystoupení a výstavy, společně vystupujeme s dětmi z MŠ na vánočním
programu v městské části, organizujeme dětský den a sportovní soutěžní odpoledne, i když
téměř celý školní rok nás silně v aktivitách školy přibrzdila situace spojená s Covid-19.
Vzhledem k minulému školnímu roku nás online výuka v novém školním roce už tolik
nezaskočila, měli jsme dostatek vybavení pro pedagogický sbor, ale i novou platformu
potřebnou pro výuku. 17 studentům jsme vybavení pro online výuku půjčili. Zakoupili jsme pro
I. stupeň kompletní digitální učebnice včetně pracovních sešitů pro žáky, což se velmi
pozitivně projevilo při vzdálené výuce. Škola po celou dobu pracovala přes Google Clasroom,
založila všem žákům potřebné účty, čímž jsme z velké části eliminovali celou řadu možných
problémů. Při zpětném evaluačním hodnocení ze stran rodičů jsme dostali téměř 80%
vyjádření, že výuka v době Covidu 19 byla ze strany školy zvládnuta velmi dobře až výborně.
Pro další školní roky počítáme s využitím některých prvků i do běžné výuky.
Věřím a zároveň jsem přesvědčen, že soustavnou kvalitní prací stále se zvětšujícího
pedagogického sboru, vzestupným pokračováním v poskytování nadstandardních vzdělávacích
nabídek a rozmanitou zájmovou činností si naše škola nejen zachovává, ale i zvyšuje prestiž
mezi rodičovskou veřejností, což se v současné době projevuje pravidelným nárůstem počtu
žáků naší školy.
V říjnu 2020 škola opět získala certifikát „Rodiče vítáni“.
Snažíme se věnovat velkou pozornost propagaci činnosti školy prostřednictvím webových
stránek školy, prezentací nadstandardních školních aktivit, spoluprací s MŠ, organizováním
aktivit pro rodičovskou veřejnost, činností našich pedagogů v institucích celoměstského
významu a pomocí Zpravodaje ŘEČ.
Spolupráci se zřizovatelem hodnotím velmi kladně a pozitivně. Starosta a vedení MČ
podporuje činnost a rozvoj škol a aktivně spolupracuje s řediteli škol na řešení školské
problematiky v MČ.
Provozně-technické a ekonomické záležitosti byly řešeny urychleně, konstruktivně a
efektivně.
Kvalitní byla i spolupráce s odborem správy majetku a s OSPOD.
Ke škole náleží moderní sportovní areál školy sloužící nejen k běžné výuce tělesné výchovy
a zájmovým sportovním činnostem školy, ale je využíván tělovýchovnými kluby a
pro organizované aktivity v MČ a to nejen v průběhu školního roku, ale i o prázdninách.
Nicméně v rámci pandemického opatření Covid-19 byli všechny sportovní aktivity zastaveny.
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Od 1. 11. 2020 byla v rámci participačního projektu města Brna postavena na pozemku
základní školy postavena nafukovací hala na období od 1. 11. 2020 do 31. 3. 2021, bohužel při
covidových opatření nebyla k dispozici žákům, ani sportovcům a běžela po celou dobu pouze
ve zkušebním režimu.
Součástí areálu je relaxační a sportovní koutek pro děti ze školní družiny.
Vzhledem k tomu, že funguje již 12. rokem, k vytíženosti a přibývajícímu počtu žáků I. stupně
a tudíž i podstatně většímu množství žáků navštěvujících družinu zasloužil rozšířit. V současné
době usilovně pracujeme ve spolupráci s MČ na jeho rekonstrukci.
Ke konci školního roku červen 2020 proběhla první část naplánované oprava střechy, která
by měla proběhnout ve dvou etapách. Druhá etapa oprav potom v roce 2022.
V červnu 2021 se na školních hřištích nekonal „Sportovní dětský den“, který pořádají
tělovýchovné kluby působící v Řečkovicích z důvodu pandemického opatření Covid-19.
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