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1.0 Základní charakteristika školy 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

      ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. 

      IČO: 48512575,  IZO 048512575 

1.2 Zřizovatel školy:    ÚMČ Brno – Líšeň, Jírova 2, 628 00 

 

1.3 Ředitel školy:     Mgr. Roman Burda 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

Základní škola a mateřská škola, státní a úplná 

 s 1. až 9. postupovým ročníkem.  

      Součástí je i školní družina a školní jídelna 

  

1.5 Kontakty:     telefon:  517 541 811  

      e-mail:  sekretariat@zshornikova.cz 

      http: www.zshornikova.cz 

 

Škola poskytuje všeobecné vzdělávání se zaměřením na sport, jazyky, environmentální 

vzdělávání s důrazem na získání dovedností pro praktický život. Jsme školou 

spolupracující, otevřenou, všeobecnou a aktivní. 

 

1.6 Úplná škola  

 

Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný 

počet 

žáků na třídu 

Kapacita 

1. stupeň 9 5 196 21,7  

2. stupeň 8 4 133 16,6  

Celkem 17 9 329 19,4 680 

 

Kapacita MŠ Poláčkova 13 : 3 oddělení – 84 dětí (83 fyzicky)  

Kapacita MŠ Horníkova 1: 4 oddělení -  95 dětí (94 fyzicky)                       Kapacita MŠ celkem: 179 dětí 

(V budově Horníkova 1 funguje Galerie Hády a sídlí soukromé Gymnázium Hády - do 30. 6. 2016). 

 

1.7 Školská rada 

 (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Předseda a členové ŠR: 

Předseda Martin Vrána 

Miloslav Hermann  

Michaela Rybníčková 

Petra Porčová 

Mgr. Vítězslav Vardan 

Mgr. Miroslava Mikulicová 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program 

 S radostí k moudrosti 

Č. j. ZSMSH1/299/2014 2014 

Školní vzdělávací program Tvořivá 

škola v galerii ZV ,1.9.2007 (dodatek 

č. 1, k 1. 9. 2013) 

Č. j. ZSMSH1/402/2013 2013 
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1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu       Z  

17-01 
Počet 

Počet strávníků 

děti a žáci 
zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 
ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  1 379 59 44 

L 13  ŠJ – výdejna 1 83 10 0 

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

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2015 

Fyzické osoby 11 

Přepočtení na plně zaměstnané 9,2 

 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů Kapacita 

Celkem 5 132 
fyz.  

 5/3,944 přepoč. 
150 

Z činnosti ŠD: 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

Celkem 0 0 
fyz.  

 0/0 přepoč. 
 

Z činnosti ŠK: 

 

Odborová organizace (ČMOS): 

Tradičně u nás na škole působí: předsedkyně Mgr. Květa Hasoňová, místopředsedkyně.  Mgr. Jaroslava 

Pelikánová. Počet členů: 25. Vytvořili jsme společně novou směrnici FKSP a novou kolektivní smlouvu.   

 

2.0 Údaje o pracovnících školy (k 30.6. 2016) 

 

2.1 Odborná kvalifikace ZŠ (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 28,633/36 + 4 RD 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných 28,633/36 + 4 RD 100/100 

 

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:  

3 

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

2 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 21 
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2.2 Odborná kvalifikace MŠ (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 28,633/36 + 4 RD 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných 28,633/36 + 4 RD 100/100 

 

2.2.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do  školy: 0 

2.2.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce nastoupili do školy: 3 

2.2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

2.2.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 21 

 

2.3 Věkové složení učitelů v ZŠ 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 3 

36-50 let 3 12 

51 a více 1 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 5 22 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.4 Věkové složení učitelů v MŠ 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 10 

36-50 let 0 2 

51 a více 0 1 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 1 13 

Rodičovská dovolená 0 3 
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2.5 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet kurzů Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie 1 27 

Cizí jazyky 3 4 

Umění, estetika 1 1 

Speciální pedagogika, SVPU 5 6 

Informatika, PC, SIPVZ 3 3 

Společenské vědy 2 2 

Legislativa, řízení, ekonomie 8 12 

Sport, TV, turistika 1 14 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 2 2 

Alternativní pedagogika 1 14 

Přírodní vědy 2 5 

Technické vědy 0 0 

Český jazyk a literatura 3 5 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 49 

Jiné 2 2 

Celkem 36 146 

Společné školení: první pomoc, BOZP, CLIL, práce s dotykovými zařízeními, tvorba pravidel třídy, 

hry pro třídu.  

Každý pedagogický zaměstnanec prošel některým z DVPP 
Školení v MŠ – v příloze 

 

2.6Asistenti pedagoga v ZŠ 

 Počet celkem (přepočtený/fyzický)    4,916/9      

Asistenti pedagoga v MŠ - 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  Nehodnocen Opakuje 

1. 58 + 1 PAS 57 2 0 0 0 

2. 44 + 2 PAS 42 3 0 1 0 

3. 27  26 0 0 1 0 

4. 32 + 1 PAS 27 4 0 2 0 

5. 29 + 2 PAS 18 12 0 1 0 

Celkem za I. stupeň 196 170 21 0 5 0 

6. 36 13 22 1 0 1 

7. 33 13 20 0 0 0 

8. 48 13 35 0 0 0 

9. 16 1 14 0 1 0 

Celkem za II. stupeň 133 40 91 1 1 1 

Celkem za školu 329 210 112 1 6 1 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  6 

průměr na jednoho žáka: 0,03 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 

studium 

6-leté 

studium 

8- leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 

1 0 1 11 4 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 16 100 

nižší ročník/5.ročník 0/0 0 

Celkem 16 100 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   12 

Důvody: stěhování, jiné 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   25 

Důvody: stěhování, jiné 
 

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:  

 

 MŠMT: Kontrola Výzvy 56. MŠMT-12101/2016-4Zjištěný nedostatek: zveřejnění 
výsledku výběrového řízení jen na webech, ale ne na stránkách MŠMT (Cera) – tato 
chyba neměla vliv na průběh ani financování projektu. Nebylo třeba žádných 
nápravných opatření. 

 ÚMČ Brno-Líšeň: Finanční kontrola účetnictví – bez nedostatku 

 Hygienické šetření Školní kuchyně – KSHJM 17890/2016/BM/HDM dne 12.4.2016 
 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:   
 Zapracování výdej dietních pokrmů do postupů na zásadách HACCP 

 Zaveden expediční list u poskytovatele dietní stravy s povinnými údaji – ŠJ Novolíšeňská 

 

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  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 328 včetně MŠ 1 (MŠ) 
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6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů    
Oba projekty započali již v předchozím školním roce. 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské 

školy ZŠ a MŠ Horníkova 1 v Brně-Líšni 

Délka trvání projektu  3 měsíce (od 1. 7. – 1.10. 2015) 

Operační program  Životní prostředí (Fond soudružnosti) 

ZŠ        b) jako partner  Žadatel: Statutární město Brno – ÚMČ Brno- Líšeň 

Celková výše dotace  2.314.446,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

 

Stručný popis projektu  

 

 

 

 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  
Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v 

areálu ZŠ Brno, Horníkova 1 

Délka trvání projektu  09/2014 – 08/2015 

Operační program  ROP Jihovýchod 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) škola je partner 

 

Žadatel: Statutární město Brno 
Celková výše dotace  6.474.758,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
 

Stručný popis projektu  Rekonstrukce a rozšírení sportovne rekreacních ploch v 

areálu ZŠ Brno, Horníkova 1 je zrekonstruovat stávající 

sportovní areál ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 a vybudovat 

verejne prístupné sportovište. 

 

6.1 Další údaje o škole  

 

Kroužky při ZŠ – celkem cca 36 kroužků (6 ve spolupráci s Čiba sport Athletic, 

krouzky.cz, Hudební školou Yamaha, Sportcentrem Brno, Sokolem Brno ) – čistě školní 

22 
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Navíc probíhala logopedická péče a nápravy SPU. 

Dva kurzy pro dospělé – keramika, práce na PC.  

Kroužky v MŠ 6 (sportík, keramika, výtvarný, flétna, předškoláčci, tanečky) – blíže ve VZ 

MŠ 

Pro I. stupeň: 

Název Vedoucí 

kroužku 

Počet žáků 

Literárně-výtvarný (3. r.) J. Pelikánová 15 

Keramický kroužek (1. r.) M. Petrová 17 

Keramický kroužek (2. r.) M. Petrová 16 

Keramický kroužek (3. r.) M. Petrová 10 

Dramatický kroužek (2. + 3. r.) P. Baláková 13 

Kroužek deskových her L. Zelinková 14 

Keramický kroužek (4. + 5. r.) M. Petrová 15 

Šachový kroužek (1. - 5. r.) p. Šišma 7 

Věda nás baví (2. - 5. r.) P. Odehnalová 30 

Dysklub (5. r.) H. Mezihoráková 6 

Mladý zdravotník (4. - 5. r.) H. Hegarová 8 

Čtenářský kroužek (2. r.) P. Svobodová 10 

Anglický jazyk (3. - 4. r.) L. Plšková 14 

Sportovní kroužek v ŠD projekt MMB 25 

 

Pro II. stupeň: 

Název Vedoucí kroužku Počet žáků 

Mladý zdravotník (8. - 9. r.) Z. Kruťová 7 

Konverzace v AJ (6. - 9. r.) V. Čech 6 

Příprava k přijímačkám z ČJ H. Pavlíčková 3 

Příprava k přijímačkám z M L. Čoupková 4 

Kroužek deskových her J. Müller 10 

Keramický kroužek (6. - 9. r.) M. Petrová 12 

 

Pro I. i II. stupeň: 

Název Vedoucí kroužku Počet žáků 

Pěvecký sbor Pavouček J. Mikulicová 17 

Míčové hry, florbal 

  (4. – 9. r.) 
J. Müller, Vardan 

27 

Školní parlament 
Z. Kruťová, K. 

Hasoňová 

16 
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Hospodaření školy 

 

Hospodářský výsledek za kalendářní rok 2013 byl + 265 092,- Kč. Tato částka byla dle nařízení obce 

rozdělena do rezervního fondu (20%) a do fondu odměn (80%). 

Do poloviny rou 2016 máme náklady přibližně na 50% ve všech sledovaných oblastech. Pro upřesnění 

přikládáme výkaz zisku a ztrát, který odráží rozpočet školy ke konci roku 2015. 

 

7.0 Zhodnocení a závěr 
 

HODNOCENÍ  VÝCHOVNÉHO  PORADENSTVÍ 

 
Činnost výchovného poradce byla realizována v několika oblastech: 

1/ Kariérové poradenství 

      -    Nejvíce informací ohledně přijímacího řízení dostávali od výchovného   

           poradce žáci 9. tříd a jejich TU (možnost podání dvou přihlášek ke studiu,  přijímací   

           řízení a přijímací zkoušky, podávání zápisových lístků).  

      -    V říjnu 2016 navštívili žáci 9. třídy v rámci výběru povolání Úřad práce. 

      -    14. 10. se konalo setkání VP na SŠ Jílové s informacemi ohledně přijímání na SŠ 

      -    15. 12. 2015 se konala schůzka rodičů žáků 9. tříd a zástupců SŠ, kde byli rodiče    

            informováni o způsobu přijímání na SŠ. 

- V rámci porovnání znalostí jsem zajistila SCIO testy pro vybrané žáky 5., 7. a 9. tříd. 

(9. třída v 11/2015, 5. A 7. třídy v 4/2016). 

- Do poloviny března byly vypsány a zkontrolovány přihlášky na SŠ od 16 žáků 9. tříd a 

vybraných žáků 5 tříd. 

- Výsledky přijímacího řízení: 9. třída- přijato na gymnázium 1 žák, na SŠ 11 žáků,  na 

SOU 4 žáci, 5. třída – přijat na gymnázium 1 žák, na konzervatoř 2 žáci.  

 

2/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- Na 1. i 2. stupni se vzdělávají žáci s vývojovými poruchami učení. 

      Těmto dětem je věnována značná péče ze strany školního poradenského pracoviště. 

- Letos bylo evidováno na 1. stupni 19 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří byli integrováni v 8 běžných třídách. Na 2 stupni bylo evidováno 36 žáků s SVP 

integrovaných v 7 běžných 

třídách.  

- Na 1. stupni se učilo 6 žáků 

s poruchami autistického 

spektra ve třídě PAS se 

skupinové integrace. 
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Na 2. stupni mělo v 1 dyslektické třídě 8 žáků přiznanou skupinovou integraci. Na 1. 

stupni se učilo 12 žáků s individuální integrací, na 2. stupni 16 žáků s individuální 

integrací a jejich výuka probíhala podle Individuálního vzdělávacího plánu.  

Výuka s asistentem pedagoga probíhala u 5 žáků (1.stupeň) a u 5 žáků (2. stupeň).  

- Na obou stupních proběhlo během celého školního roku několik jednání s rodiči za 

asistence třídních učitelů.  

- Letos se uskutečnily pouze 2 výchovné komise - na 2. stupni. 

- Jako každý rok i letos probíhalo v září a v červnu v dyslektické třídě diagnostické 

čtení, které žákům umožňuje sledovat jejich čtecí pokroky.  

 

3/ Péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem 

- Na 1. stupni je letos 1 nadaný žák – Daniel Paleček (matematika) ve třídě PAS. 

- U žáků s neprospěchem byla důvodem buď vysoká absence, nebo neschopnost učit se. 

V obojím případě se vše řešilo pohovorem s rodiči, výchovnou komisí a následným 

řešením (návštěvou v PPP).  

- 20. června 2016 byli na Líšeňské radnici přijati a oceněni starostou Líšně nejlepší žáci 

za letošní školní rok (Kateřina Šidlíková, Nikola Mračková – 4.A, Adam Hrdlička  – 

7.B, David Kudrna – 8.C). 

 

4/ Ostatní 

- Díky projektu Obědy pro děti jsem 

pomohla zajistit obědy pro žáky naší 

školy na celý školní rok 2015/2016. 

- Výchovný poradce pravidelně 

poskytuje všem učitelům informace 

ohledně učiva a zohlednění žáků se 

SPU.          

                       

 

                                     

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 

Při sestavování MPP pro školní rok 2015/2016 jsme vycházeli ze zkušeností, které se nám 

osvědčily v uplynulých letech. Upřednostnili jsme ty aktivity, které vedly k pozitivním 

výsledkům v jednotlivých oblastech prevence. Snažili jsme se, aby tyto aktivity vyvolaly 

ohlas u dětí a účastí v nich se vyhnuly možnostem setkávat se s negativními jevy. V závěru 

školního roku 2015/2016 můžeme konstatovat, že jsme dosáhli velmi pozitivních výsledků a 

to jak v prevenci drogových závislostí, alkoholismu a kouření, tak v prevenci šikany.  Do 

realizace byli zapojeni všichni žáci, pedagogičtí pracovníci, rodiče žáků, lékaři a další 

odborníci, kteří svou činností regulují a ovlivňují postoje žáků v oblasti prevence. 

Oblasti prevence: 

 alkohol a kouření 

 komunikace a vztahy mezi žáky 

 zneužívání internetu 

 školní šikana 

 záškoláctví 

 opatření pro činnost při vzniku 

mimořádné události 

Výběr preventivních programů jsme zaměřili nejen na problematiku informovanosti 

v oblasti prevence, ale zejména na problematiku mezilidských vztahů a komunikace, neboť 

problémy v těchto oblastech se promítají do dalších rovin lidského života a mohou vést 

k  rizikovému chování. 

Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2015/2016 

 Seznámení VP a všech vyučujících s programem prevence rizikového chování, jejich 

spolupráce na jeho plnění, začlenění problematiky prevence SPJ do výuky (třídnické 

hodiny, hodiny  TV, PŘ, PRV) 

 Seznámení vyučujících se změnami v metodických pokynech vztahujících se 

k prevenci a problematice rizikového chování. 

 Vytvoření MPP a jeho zveřejnění na web stránkách školy ve spolupráci s ostatními 

pedagogy 

 Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP. 

 Seznámit rodiče na třídních schůzkách s obsahem MPP, Programu proti šikanování a 

preventivní činností v rámci ŠPP a potřebnými kontakty. 

 Adaptační programy pro 1. ročníky (tř. uč., šk. psycholog) 

 Adaptační programy pro 6. ročníky (tř. uč.) 

           Již tradičně se v září uskutečnil společný adaptační program všech žáků šestých tříd. 

Cíle  

           adaptačního výjezdu jsou: stmelení třídních kolektivů, nastartování rozvoje pozitivních  

           vazeb mezi žáky celého šestého ročníku, prevence psychopatologických jevů ve třídě,  

           řešení konfliktů a problémových situací ve škole. Aktivně se ho účastní třídní učitelé  

           šestých tříd a školní psycholog. 

Akce: 

 Drobná majetková kriminalita (1. a 2. stupeň) – vandalismus, trestný čin, přečin 

 Prevence kouření a užívání alkoholu (1.stupeň)  
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 Beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany „Bezpečný internet“  

 Besedy na téma zdravého životního stylu, výchovné styly 

 Besedy pro 2. stupeň „Pobavme se o kouření a alkoholu“ 

 Třídnické hodiny – cílem je pozitivně ovlivňovat vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich 

komunikační dovednosti a upevnit znalosti v problémových tématech. Žáci budou 

informováni o opatřeních pro činnost při vzniku mimořádné události. 

 Celostátní akce Proč říct NE cigaretám  

 Dotazníkové šetření třídních vztahů – 1. a 2. stupeň dle zakázky pro ŠP 

 Volba povolání-testy a dotazníky profesionální orientace (9. třídy) 

 Vrstevnické programy pro 4. - 9. ročníky, za účasti ŠP, tř. učitele  

 Opětovné zapojení do dotazníku DROGY zaměřeného na oblast protidrogové 

prevence  

 Průběžná aktualizace nástěnky s protidrogovou tematikou (zapojení žáků projektovou 

formou),  

CO SE PODAŘILO? 

 

 Sepsání MPP pro školní rok 2015/2016 

 Konzultační hodiny  viz. Organizace školního roku. 

 Začlenění prevence do třídnických hodin. 

 Aktualizace nástěnek prevence. 

 Žáci jsou dostatečně informováni o následcích zneužívání návykových látek. Pozitivní 

je, že je téměř eliminováno setkání s návykovou látkou na půdě školy. 

 Aktivity pro rodiče -  Pasování prvňáčků, Lampionový průvod, atd. 

 Účast na dopravní výchově  

 Na 1. i 2. stupni se prevence plní ve výuce dle tématických plánů. Probíhají i další 

třídní a školní akce. 

 Podařilo se snížit počet šetření rizikového jednání! 

 

CO SE NEPODAŘILO?  

 

 Nepodařilo se navázat užší spolupráci s rodiči 

problémových žáků. 

 Problémem v oblasti prevence zůstává kouření 

některých žáků 9. ročníku (mimo školu). 

 Musíme se také zaměřit na neomluvenou absenci 

žáků. 

 Neproběhlo dotazníkové šetření DROGY 

zaměřené na oblast protidrogové prevence.  
 

 

 

Školní metodik prevence:  Mgr. Jarmil Müller 
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VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

 
 Po celou dobu fungování Školního poradenského pracoviště na naší škole (od šk. r. 

2009/2010) poskytuje ŠPP žákům, rodičům a pedagogům základní poradenské služby. 

V letošním školním roce pracoval poradenský tým v tomto složení: 

 

JMÉNO FUNKCE 

Mgr. Hana Pavlíčková výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň, vedoucí ŠPP 

Mgr. Jarmil Müller školní metodik prevence 

Mgr. Šárka Hlaváčová  školní psycholog 

Mgr. Hana Mezihoráková spec.pedagog pro I.st. 

Mgr. Ludmila Čoupková spec.pedagog pro II.st. 

Mgr. Helena.Hegarová spec.pedagog-logoped,zástupce vedení 

 

 

Přehled činnosti ŠPP : 

 vzájemná spolupráce jednotlivých členů 
ŠPP   

 pravidelné schůzky ŠPP 1x/14 dní v úterý 

 konzultační hodiny všech členů ŠPP vždy 

v pondělí od 14 do 15 hodin  

 spolupráce výchovného poradce, metodika 

prevence a školního psychologa při práci 

se žáky, třídními kolektivy, učiteli a při 

jednání s rodiči 

 péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami 

 péče o žáky s neprospěchem 

 preventivní, poradenská a diagnostická činnost 

 komunikace mezi školou a rodiči 

 odborná a metodická pomoc učitelům 

 spolupráce s ostatními institucemi 

 

Přehled činnosti ŠPP ve školním roce 2015/2016: 

 

             V tomto školním roce se ŠPP scházelo v úterý 1x za 14 dní. Na jednání ŠPP jsme probírali 

aktuální problémy žáků (výchovného i výukového rázu) a hledali možnosti jejich řešení.  

 Zvýšenou pozornost jsme i letos věnovali žákům integrovaným, žákům se specifickými 

poruchami učení a žákům se zhoršeným prospěchem. Letos bylo evidováno na 1. stupni 19 žáků 

se SVP, na 2. stupni 35 žáků se SVP – všichni integrovaní v 15 běžných třídách. U 1 žáka na 1. stupni 

probíhala logopedická péče. Na škole se učili žáci s individuální integrací – na 1. stupni 12 žáků, na 2. 

stupni 16 žáků. Jejich výuka probíhala podle Individuálního vzdělávacího plánu. Asistenti pedagoga 

pomáhali na 1. stupni 5 žákům, na 2. stupni také 5 žákům. Na 1. stupni se učilo 6 žáků s poruchami 

autistického spektra ve třídě PAS. 

Na obou stupních proběhlo během celého školního roku několik jednání s rodiči za asistence 

třídních učitelů. Na 2. stupni se sešly 2 výchovné komise. Ve srovnání s předcházejícími lety došlo 

k výraznému snížení počtu jednání a výchovných komisí. Je to důsledek politiky školy, která se snaží 

o intenzivní bezproblémovou spolupráci učitelů a rodičů. Zejména třídní učitelé vnímají spolupráci 
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s rodiči a rozvoj atmosféry důvěry jako jednu z priorit. Škola se snaží respektovat rodinné prostředí 

dětí a k setkávání s rodiči využívá všech příležitostí. Během školního rou se na území školy konalo 

bezpočet akcí pro naše žáky a jejich rodiče. Spousta žáků si uvědomuje pohodový přístup učitelů a 

vedení a snahu řešit a vyřešit okamžitě problémy. 

Správná činnost ŠPP je podmíněna vzájemnou spoluprací všech členů ŠPP. Každý se věnuje 

vždy svým kompetencím.  

Školní psycholog musí svým odborným záběrem postihnout tři základní roviny působení. 

Nejdůležitější je rovina žáků školy. Rovina učitelů je zastoupena pedagogy školy a ostatními 

pracovníky a v neposlední řadě je to rovina rodičů, jímž školní psycholog poskytuje poradenské 

služby. Těžiště práce školního psychologa je pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy 

s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti, řešit příčiny slabého prospěchu, pomáhat 

uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim řešit jejich osobní a rodinné 

vztahové problémy.  

.Jako každý rok i letos poskytovala školní psycholožka individuální poradenství pro žáky a jejich 

rodiče při výukových a výchovných problémech. Nabízela také psychologické služby žákům a jejich 

zákonným zástupcům v oblasti kariérového poradenství a volby povolání. Mimo jiné prováděla 

depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se SPU. Několikrát poskytovala též krizovou 

intervenci.  

O žáky vycházející z 9. tříd se starala výchovná poradkyně. Zařídila jim návštěvu Úřadu 

práce, v lednu 2016 pořádala schůzku žáků 9.tříd, rodičů těchto žáků a zástupců středních škol. 

Sdělovala jim podstatné informace ohledně přijímacího řízení. Pro porovnání znalostí žáků zajistila 

SCIO testy pro vybrané žáky 5., 7. a 9. tříd.  

Díky projektu „Obědy pro školy“ pomohla zajistit obědy pro 4 žáky školy.  

Zásluhou školního metodika prevence bylo upravení Minimálního preventivního programu a 

seznámení učitelů a rodičů s jeho obsahem. Mezi aktivity dlouhodobějšího charakteru patřila 

spolupráce se Saleskem a s Nízkoprahovým klubem Likusák. Zajistil též programy pro třídní kolektivy 

„Klima třídy“a programy v oblasti dopravní výchovy. 

Speciální pedagogové na obou stupních pomáhali třídním učitelům vypracovat IVP pro individuálně 

integrované žáky. Prováděli reedukaci u žáků na 1. i 2. stupni, zajišťovali učební pomůcky pro žáky 

se SVP. Mezi jejich činnosti patřila i evidence OPR u mentálně postižených žáků. 

Závěrem lze říct, že ŠPP na naší škole funguje velice dobře. Každý člen ŠPP si plní svědomitě 

své úkoly a v nutných případech jsme schopni se sejít a vzájemnou spoluprací dovést problémy ke 

zdárnému konci. 

                                           

                                                                                                                                                                                                   

30. 6. 2016                                                                              Mgr. Hana Pavlíčková, vedoucí ŠPP 
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ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

 

 V tomto školním roce jsem se jako 

školní psycholožka věnovala jak oběma 

mateřským školám, tak škole základní. 

Obvykle jsem postupovala ve spolupráci 

s kolegy týmu Školského poradenského 

pracoviště, případně jsem konzultovala 

s vedením. 

 

Mateřská škola: Ve školce jsem se od začátku školního roku zaměřovala na témata podle 

podnětů vedoucích MŠ, paní učitelek nebo rodičů.  U mladších dětí šlo především o adaptaci 

na režim školky, konzultace vývojové úrovně dítěte a výchovné potíže, u předškoláků bylo 

realizováno screeningové orientační posouzení školní zralosti. Proběhly následné konzultace 

s učiteli i rodiči. 

 

Základní škola 1.stupeň: V září proběhly 

krátké adaptační seznamovací hodiny 

s prvňáčky. V průběhu celého školního roku 

jsem reagovala na podněty třídních učitelek 

ohledně potíží prvňáčků při zvládání trivia. 

Proběhla orientační vyšetření a pravidelná 

setkávání s dětmi i rodiči zaměřená na rozvoj 

oslabených kognitivních funkcí. Oceňuji kvalitní spolupráci a podporu rodičů. Z dalších 

ročníků jsem navázala individuální spolupráci s několika dětmi a rodiči při řešení 

vzdělávacích a rodinných potíží. Ve třídě PAS probíhala pravidelná setkání podle potřeb 

žáků, rodičů, paní učitelky a asistentek. 

 

Základní škola 2.stupeň: Na druhém stupni jsem individuálně řešila některé výchovné 

potíže, vždy ve spolupráci s rodiči, učiteli, případně asistenty pedagoga i s vedením školy. 

Proběhla podpora žáků ohrožených neprospěchem, konzultace zaměřené na téma „Jak se 

učit“. Téměř všichni žáci deváté třídy absolvovali vyšetření a navazují konzultaci s rodiči 

k profesní orientaci a volbě střední školy.  

                                                                           Mgr. et  Mgr. Šárka Hlaváčová 

                                                                                              psycholog 
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Závěrečná zpráva speciálního pedagoga - 1. Stupeň 

Činnost: 

1.  v září byly vypracovány ve spolupráci s třídními uč. IVP pro 9 individuálně integrovaných žáků 

2.   vybavení kabinetu SPU 

3.   konzultace se zástupci PPP a SPC 

4.   konzultace s rodiči ohledně IVP 

5.   v průběhu roku byla prováděna reedukace u žáků individuálně 

integrovaných 

6.   logopedická péče u 1 žáka 

7.   zajištění pomůcek pro žáky s SPU, žáky individuálně integrované a jejich evidence 

8.   konzultace s učiteli, metodická a materiální pomoc 

9.   provádění pololetního a závěrečného hodnocení IVP u individuálně integrovaných 

10. spolupráce s výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, práce ve školním poradenském 

pracovišti 

 

Plány: Vylepšit vybavení kabinetu speciálních pedagogů, dokončit evidenci pomůcek, v září objednat 

pro žáky individuálně integrované pomůcky nové.  

                                   Mgr. Hana Mezihoráková 

Závěrečná zpráva za speciálního pedagoga II. stupně 

Činnost: 

1) spolupráce s třídními učiteli na vytváření IVP pro individuálně integrované žáky 

2) konzultace se zástupci PPP a SPC 

3) konzultace s rodiči 

4) provádění reedukací u žáků s SPU 

5) evidence OPR u mentálně postižených žáků 

6) zajišťování pomůcek pro žáky s IVP a pro žáky ve třídách pro žáky s SPU 

7) průběžné konzultace s učiteli, metodická a materiální pomoc 

8) vedení asistentů pedagoga, metodická pomoc 

9) provádění pololetního a závěrečného hodnocení IVP u individuálně integrovaných žáků 

pro potřebu PPP, SPC a ČŠI 

10) provádění pololetního a závěrečného hodnocení skupinově integrovaných žáků pro 

potřebu PPP, SPC a ČŠI 

11) spolupráce s výchovným poradcem 

12) pomoc nově nastupujícím učitelům (seznámení s dokumentací integrovaných žáků, 

seznámení s metodami práce a s dostupnými pomůckami, konzultace v průběhu roku) 

Plány a cíle: Dokoupit nové materiály pro reedukační činnost.  

Mgr. Ludmila Čoupková 
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ZPRÁVA KOORDINÁTORA EVVO 

 

1. PROVOZNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVVO 

Environmentální výchova má na naší škole velký potenciál díky blízkosti přírody – nedaleké rezervaci 

Hády a Moravskému krasu. Již 10 let funguje výborná spolupráce s Křtinským polesím, kdy každoročně ve 

škole organizujeme sběr kaštanů, žaludů a starého chleba, odměnou je pak sběračům na jaře výlet do polesí 

s odborným výkladem.  

Výhodou je velký školní pozemek, který začal být opětovně využíván mimo jiné jako školní zahrada a 

pomalu se více a více využívá jako přírodní učebna – nejen v hodinách přírodopisu, ale i zeměpisu, 

výtvarné výchovy nebo v pracovních činnostech. 

Pro terénní výzkum přírodovědná sbírka byla letos rozšířena o nové rozmanité pomůcky a určovací klíče, 

které využíváme zejména při pozorování bioty v okolí školy.  

Kromě materiální podpory funguje již třetím rokem i povinně volitelný předmět environmentální výchova 

v 7. ročníku. V letošním roce se žáci zabývali zejména tématy stromy, lesy a odpady. Velice aktivně také 

pod vedením vyučujících pečovali o rostliny na chodbách i na školní zahradě.  

 

2. DLOUHODOBÉ PROGRAMY A PROJEKTY 

EKOŠKOLA 

Cílem programu je, aby se žáci zapojovali do ekologické analýzy školy a 

navrhovali a plánovali změny, které je napadají. Samozřejmě v součinnosti 

s učiteli, vedením školy a provozními zaměstnanci. Tři roky nesl tento úkol 

na bedrech Ekotým, který je součástí školního parlamentu. Zpracoval 3 

témata - Přírodní prostředí školy, Odpady a Vodu. V daných tématech 

pomocí dotazníků a pracovních listů zjistili žáci silné a slabé stránky a navrhli změny. Tyto změny byly 

konzultovány, podpořeny nebo vyvráceny ředitelem školy. Některé změny byly realizovány samotnými 

členy parlamentu. Celou dobu bylo nutné pracovat podle celosvětové metodiky 7 kroků: vytvořit ekotým, 

analyzovat stav školy, plánovat činnosti, vyhodnocovat je a monitorovat, informovat ostatní, vytvořit 

základní školní eko pravidla (ekokodex) a zařadit ekologii do výuky.  

Na konci května proběhl audit, kdy zkušení auditoři přijeli vyhodnotit, zda postupujeme správně a udělit 

nám dobré rady k dalšímu rozvoji.  

Výsledek auditu byl, že jsme obstáli a titul Ekoškola si zasloužili.  

 

Jsme tedy JEDINOU ZÁKLADNÍ ŠKOLOU V BRNĚ, KTERÁ SE MŮŽE PYŠNIT TITULEM 

EKOŠKOLA!! 

SBĚR KAŠTANŮ A STARÉHO PEČIVA 

Na podzim probíhal na škole tradiční sběr kaštanů a starého pečiva koordinovaný paní učitelkou 

Pelikánovou a Hasoňovou. Do této akce se zapojili především žáci z prvního stupně. Nejlepší sběrači se za 

odměnu v červnu zúčastnili výukového programu ve Křtinském polesí.  

SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU 

V lednu a červnu také v rámci EVVO proběhla soutěž ve sběru papíru. Sbíraly se noviny, letáky. Celkově 

se nasbíraly zhruba 4 tuny papíru a žáci byli odměněni v lednu i v červnu dnem plným radosti – třída se 

nemusela učit a mohla se vypravit kamkoliv podle výběru žáků. Organizaci sběru zajistila paní učitelka 

Hasoňová opět se svou třídou 8. B.  

UKLIĎME ČESKO 

V dubnu jsme se již druhým rokem zapojili do akce 

Ukliďme Česko a ve spolupráci se žáky, učiteli, rodiči a 

veřejností uklízeli okolí školy a přilehlou rezervaci Hády. 

Akce je velmi oblíbená vzhledem ke své užitečnosti a 

zároveň společenskému charakteru.  

NEPZ – NEJBOHATŠÍ EKOSYSTÉMY PLANETY 

ZEMĚ 

I letos, jako každým rokem viděli žáci 1. i 2. stupně 

promítání a přednášku o vybraném ekosystému a získali 

větší pochopení o kráse přírodního bohatství Země a 

nutnosti její ochrany. Svým příspěvkem pak podpořili záchranu pralesa v Indonésii.   
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PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ 

Den Země pro celou školu měli na starosti žáci. Žáci 7. B a 8. A si nacvičili vedení několika stanovišť, 

které pro ně připravili přírodovědní učitelé. Celé 3 týdny si stanoviště trénovali na sobě navzájem a 

rozšiřovali si znalosti týkající se tématu svých stanovišť.  Nabídka byla velice pestrá. 

Stanoviště byla umístěna na Hádech - v Růženině lomu, na bývalém basketbalovém hřišti a 
v nedalekém Lamacentru, zde zorganizované lektory Lamacentra. 

1 - Prales – biodiverzita pralesa; ohrožení pralesa kácením kvůli plantážím; puzzle orangutana 

2 - Palmový olej – příběh čokoládové tyčinky, kde se bere kakao, palmový olej, cukr a další suroviny, 

jak získávání některých surovin ovlivňuje lidi a zvířata v pralesech; které sladkosti v sobě mají a 

nemají palmový olej, jež ohrožuje pralesy 

3 – Spotřeba vody – dostupnost pitné vody ve světě; praktická zkouška transportu vody z místa na 
místo; spotřeba vody v domácnostech v ČR 

4 – Katastrofy – jak vypadá krajina před a po různých katastrofách, co katastrofy na Zemi způsobuje 

5 – Odlov a určování vodních bezobratlých – odlov v lomu a určování podle určovacích klíčů 

6 – Ornitologie – práce s dalekohledem, zalaminované obrázky ptáků v okolí a určování podle klíče 

7 – Odpadový král – běhací štafeta v rozdělování různých odpadků do správných košů 

8 – Přežití – stavba přístřešku (stanu) za nepřízně počasí; první pomoc při krvácení a tělese v ráně     

9 – Pexetrio – zábavná hra připomínající pexeso (stromy, savci, ptáci…) 

10 – Odlov a určování suchozemských bezobratlých – odlov pomocí lopatky, smýkačky, síťky atd. 

11 – Chemická havárie – improvizovaný ochranný oděv pro překonání zamořeného prostoru  

V Lamacentru:  návštěva ve výběhu lam a koz; včely a život v úle; pobytová znamení 

 

3. ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY 

1. ročník: výuka v přírodě na Hádech, planetárium, adoptuj si své rajčátko, exkurze 

údolím Říčky, program Včely 

2. ročník: program Včely, program Hasík (požární ochrana), výuka na letní louce 

3. a 4. ročník: program Včely 

5. ročník: planetárium Úžasné planety, program Včely,PAS: adoptuj si své rajčátko  

6. ročník: poznávání bezobratlých v terénu 

7. ročník: výuka botaniky v terénu, ekofilm, exkurze SAKO 

8. ročník: Student cup na SŠ Čichnova, naši savci program v ZOO, program 

Technologie 21. století, interaktivní výuka první pomoci 

9. ročník: geologická výuka v terénu, program Technologie 21.století, interaktivní výuka první pomoci 

 

4.  ZÁVĚR A DOPORUČENÍ 

Hodnotím kladně přístup pedagogických pracovníků a žáků k environmentální problematice.  

Nadále budeme třídit papír, plasty, organizovat sběry papíru a víček z PET lahví i kaštanů a suchého chleba.  

Na konci školního roku proběhlo seznámení budoucí vyučující environmentální výchovy s programem 

Recyklohraní a plnění úkolů i třídění baterií a elektrospotřebičů bude zahájeno aktivně v příštím roce.        

Získání titulu v programu Ekoškola nás nesmí nechat usnout na vavřínech, jelikož za 2 roky je potřeba titul 

obhájit. To znamená, zlepšit slabé stránky činnosti – zejména větší samostatnost žáků ve vedení schůzek i 

v plánování činnosti a zodpovědnosti za jednotlivé úkoly.  

K vyučování v přírodě budeme více motivovat i 1. stupeň. A budeme se snažit více propojit aktivity jednotlivých 

stupňů, kdy starší žáci mohou něco učit ty mladší a sami si tak vlastní učivo procvičovat. 

Bude potřeba najít nového koordinátora prací na školní zahradě, aby 2 roky budované záhonky neskončily 

ladem. 

Mgr. Zuzana Kruťová  
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ICT 

 

Z oblasti výuky:  

Novinkou v oblasti výuky Informatiky je začlenění cloudových Office 365 do plánovaného 

učiva. Každý žák na ZŠ Horníkové mám k dispozici účet pro přihlášení, se kterým může 

pracovat ve výuce, ale také doma na svém počítači. Potlačilo se tak znevýhodnění děti, které 

pracovaly na jiných verzích kancelářského balíku Office, než který byl nainstalovaný 

v počítačové učebně. Významný benefit pro žáky je, že tuto jinak placenou službu mají po 

dobu působení na základní škole zdarma.  Součástí cloudových Office je také garantovaný 

síťový prostor 16 GB. Tak že děti mohou ukládat svoji práci bez nutnosti pořízení flashdisku.  

Druhou novinkou je implementace programu Inkscape, na tvorbu a editace vektorové grafiky 

do výuky. Žáci se naučili pracovat v prostředí vektorové grafiky a vytvářet vlastní loga 

opatřená textem. Vytvořená grafika byla pomocí plotteru vyřezána a předána žákům. Tvorba 

byla nejčastěji zaměřena na potisky vlastních notebooků, mobilních telefonů a koloběžek.  

 

Nabyté znalosti z vektorové grafiky uplatnili žáci z 8.C na příklad při renovaci 

basketbalového koše.   
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Z technické oblasti:  

V letošním roce se plynule navázalo na inovace z předchozího roku, které se týkaly obměny 

zastaralých síťových prvků a dosluhujících počítačů v odborných učebnách a kabinetech.  

Podařilo se dokončit modernizaci metalické části školní sítě za nové managovatelné síťové 

prvky, vyhovujícím standardu gigabitových sítí. Tím se vytvořila přenosová rezerva i pro 

budoucí požadavky na datové přenosy.   Od nových sítových prvků se očekává vyšší míra 

spolehlivosti a zabezpečení školní sítě.   Pokročilo se také v oblasti bezdrátového pokrytí 

prostor školy. Nově je bezdrátová konektivita dostupná v celé mateřské školce v budově ZŠ 

Horníkova, v prostorách družin. Také se posílil signál v prostorách vedení školy a sborovny 

dvoupásmovými přístupovými body. Pro posílení bezpečnosti před vnějšími útoky z internetu 

se pořídil nový dedikovaný firewall.  

Zásadní obměny se podařilo dosáhnout v oblasti ISP. Současná rychlost připojení k internetu 

o rychlosti 16 Mb/ 16 Mb se ukázala být nedostačující. Připojení bylo sdíleno mezi 

zaměstnance školy, počítačovou učebnu a bezdrátové přístupové body, obsluhující 

zaměstnance školy a také žáky. Nový poskytovatel bude zajišťovat v novém školním roce 

rychlost 75Mb/75Mb. Tato rychlost umožní současnou práci učitelů i zaměstnanců školy aniž 

by docházelo k výpadkům připojení.    

V tomto školním roce došlo k obměně výpočetní techniky také ve školní jídelně. Do kanceláře 

školní jídelny se pořídil nový svižný a energeticky úsporný počítač, jako náhrada za výkonově 

nedostačující počítač. Vyměněna byla také tiskárna u niž se často vyskytovaly technické 

problémy, vyžadující odborný servis. Nová tiskárna nabídne rychlejší tisk, včetně barevného 

tisku, a ekonomický provoz. Nové počítače se také pořídily do odborných učeben přírodopisu, 

zeměpisu, multimediální učebny a sborovny. Nové počítače umožní plynulý chod 

vyučovacích, aniž by se multimédia a interaktivní učebnice „sekaly“.   

V oblasti dotykových technologií škola nakoupila nové interaktivní tabule od renomovaných 

výrobců. Samozřejmostí je ovládání dotykem prstu, multidotykové ovládání a současná práce 

několika uživatelů. Interaktivní tabule byla pořízeny do mateřské školy Poláčkova, nových 

prvních tříd a do výběrové šesté třídy.  

V příštím roce bychom chtěli rozšířit výuko o program Gimp pro rasterovou grafiku, 

personifikovat účty v počítačové učebně a získat nezávislou konektivitu k internetu pro 

počítačovou učebnu.  

 

Mgr. Roman Fouček 
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ZHODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY, METODICKÉHO SDRUŽENÍ, 

PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ, ŠKOLNÍHO PARLAMENTU A DALŠÍ 

 

Hodnocení činnosti školní družiny 

 
Školní družina je v provozu každý den od 7:30 do 17:00 hodin. 

Pobyt dětí ve školní družině je zpoplatněn částkou 100,- Kč za měsíc. 

Celkem školní družinu navštěvovalo 132 dětí, které byly 

rozděleny do pěti oddělení podle věku. 

1. oddělení  -  děti z 1. A + část z 1. B 

2. oddělení  -  děti z 2. A + 2. B 

3. oddělení  -  děti z 3. A 

4. oddělení  -  děti z 1. C + část z 1. B 

5. oddělení  -  děti ze 4. A + 5. A 

V 1. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Jindřiška 

Peloušková. Své dlouholeté zkušenosti využívá od roku 2013 

jako vedoucí vychovatelka. 

V 2. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Lenka Zelinková. V letošním roce vedla Klub 

deskových her. Vyniká v aktivitách spojených s tancem a výtvarnou činností. 

V 3. oddělení pracuje vychovatel Martin Kučera. Ve škole působí současně jako asistent 

pedagoga. Specializuje se na sportovní aktivity. 

Ve 4. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Mgr. Barbora Žabková. Ve škole působí od 

roku 2014 jako asistent pedagoga, od roku 2015 také jako vychovatelka. 

Potřeba otevřít 5. oddělení vznikla na základě nečekaně velkého počtu zájemců o školní 

družinu na začátku školního roku. Pracují zde dvě vychovatelky, které se pravidelně střídají. 

Od září 2014 pracují jako asistentky pedagoga. Od roku 2015 také jako vychovatelky s dětmi 

ze 4. a 5. třídy.  

Vychovatelka Kristýna Škardová ukončila bakalářské studium na Masarykově univerzitě a 

pokračuje ve studiu magisterském.  

Vychovatelka Marcela Rymešová ukončila bakalářské studiu na Masarykově univerzitě a 

také pokračuje ve studiu.  

 

V tomto školním roce jsme otevřeli dvě nová oddělení. Čtvrté oddělení vzniklo 

v prostorách Gymnázia Hády, kde se uvolnila třída, kterou jsme postupně zařizovali podle 

potřeb našich nejmladších dětí.  Zelený nábytek značky Stuva se osvědčil již předchozí rok, 

takže jsme doplnili dětské skříňky, sedací nábytek, úložné kontejnery na nezbytné plyšové 

hračky. Nové stolečky se židlemi mají moderní tvar a pohodlně se u nich posadí celkem šest 

dětí.  Vše je vyladěné do veselých barev. Stejný úkol jsme měli při zařizování pátého 

oddělení.  Vzniklo v prostorách malé herny u čtvrté třídy. Tento prostor vznikl jako 

odpočinkové zázemí kmenové třídy. Školní družina si zde postupně přidala další nezbytné 

komponenty jako je koberec, velké odpočinkové polštáře, skříně, lavice a především menší 

pohovku. Nechybí vlastnoruční výzdoba na stěnách.  

  

V průběhu roku došlo k závažné poruše videotelefonů, což nesmírně zkomplikovalo 

bezpečné vyzvedávání dětí rodiči. Současně bylo potřeba reagovat na požadavky Ministerstva 

školství a zvýšit bezpečnost našich dětí při odchodu ze školy. Hledali jsme dodavatele na 

nové telefony. Ve spolupráci s panem školníkem se podařilo zrealizovat celé zasíťování. 

Nové videotelefony zlepšily komunikaci s rodiči, kamery zabírají dostatečně velký prostor u 

vchodových dveří a modernější aparáty umožňují zpětnou vazbu na čekající rodiče. Důležité 

rozhodnutí, že se již nebudou opravovat staré a nefunkční aparáty se ukázalo jako výborné 

rozhodnutí, které vedlo ke stoprocentnímu vylepšení situace.  
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Rekreační možnosti našich dětí byly v tomto roce obdobné jako loni, již druhým 

rokem pracoval ve školní družině šachový kroužek. V letošním roce se rozšířil o další čtyři 

členy. 

 Další možností pak byl Klub deskových her, který mohly navštěvovat každou středu 

od 15:30 nejen děti ze školní družiny, ale i zcela zdarma i ostatní děti ze školy. Vyhrazeno jim 

bylo Informační centrum školy. 

V lednu letošního roku Magistrát města Brna nabídl dětem ve školních družinách zcela 

zdarma možnost si zasportovat. Zájem byl velký, celkem se přihlásilo asi 40 dětí. Vzhledem 

k organizačním potížím se postupně jejich počet snížil. V současné době se připravuje 

pokračování projektu a doufáme, že počáteční nedostatky se již nebudou opakovat. Projekt 

měl výborný ohlas a děti se vždy velmi těšily na možnost vyzkoušet nové sportovní 

disciplíny. 

V průběhu celého školního roku jsme pro děti pravidelně připravovali společné akce, 

kterých se vždy zúčastňovala všechna oddělení.  

 

Září – Soutěžní sportovní odpoledne  

Říjen – Hrajeme si s dýněmi 

Listopad – Zpíváme s Lenkou a sportujeme s Martinem 

Prosinec – Vánoční besídka, dárečky k zápisu                                      

Leden – Projekt na podporu malých čtenářů, Projekt 

Sportovci do škol    

Únor – Superstar, soutěžní odpoledne 

Březen – Poprvé společně v knihovně 

                                                                                                                                                                                                 

Duben – slavíme Den Země  

Květen – Svátek matek, sbíráme plastová víčka, kreslíme 

Květinovou vílu, zúčastnili jsme se atletické olympiády na 

ZŠ Mutěnické. 

                                                    

Červen – Malujeme na chodníku, slavíme Den dětí sportem, 

společně hledáme tajnou zprávu – soutěživá hra, děti čtou 

dětem – projekt na podporu čtenářů 

          

                              

Některé plány se nám nepodařilo realizovat.  

Například sportovní akce v Salesiánském středisku, protože 

ledová plocha letos v provozu nebyla a také zimní sporty nám 

nevyšly kvůli nedostatku sněhu. Jarní prázdniny a velká 

předcházející nemocnost překazily uskutečnění karnevalu. 

Bude prioritou pro příští školní rok. Další z našich plánů jsou 

v oblasti komunikace. Chystáme založení vlastních 

webových stránek školní družiny a doufáme, že se nám tak 

podaří zlepšit komunikace s rodiči, aby měli úplné informace 

vždy včas.    

 

 

Prostředí, které se snažíme ve školní družině vytvářet, musí být především bezpečné a 

také zábavné. Hlavní cíl ale zůstává stále stejný. Přáli bychom si, aby se děti vždy do školní 

družiny těšily.   

                 

Jindřiška Peloušková 
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Hodnoceni práce metodické sdružení 1. – 5. ročníku 
 

MS I. stupně začalo pracovat 25. 8. 2015 za přítomnosti ZŘ 1 Mgr. H. Hegarové a 

učitelek 1. stupně. Na úvodní schůzce jsme se domluvily na sjednocení sešitů ve všech 

předmětech, úpravě ŽK ve 3. – 5. ročníku, Notýsků v 1. – 2. ročníku.  Dále jsme se domluvily 

na zápisu pořadí předmětů v TK a KL. Domluvily jsme se i na omlouvání nemocných žáků, 

vypsání a vyvěšení rozvrhů v jednotlivých třídách, dalších organizačních záležitostech 

týkajících se školní dokumentace, integrace žáků, klasifikace a IVP. Každá třídní učitelka 

bude pravidelně aktualizovat webové stránky své třídy.    V průběhu celého školního roku 

jsme se scházely, abychom řešily organizační záležitosti, které vyplynuly z provozních porad. 

Školní akce, kterých jsme se účastnily se svými třídními kolektivy: 

ZÁŘÍ 2015 

V září proběhl adaptační den pro celou školu a adaptační programy ve třídách 1. 

A, B, C pod vedením školní psycholožky. 

Proběhlo fotografování prvňáčků do MF a klasické fotografování prvňáčků. 

Začal sběr kaštanů, žaludů a suchého pečiva – koordinátorka je Mgr. J. 

Pelikánová a vybraní žáci 6. B a 8. B pod vedením Mgr. K. Hasoňové. 

Začala canisterapie v PAS třídě. 

Dopravní hřiště ZŠ Pastviny – 3. A, 4. A. 

Malování na chodníku s předškoláky z MŠ Horníkova MŠ Poláčkova – 1. A, B, C. 

Zahájení projektu EDISON – 1. – 5. ročník. 

ŘÍJEN 2015 

Výuka v přírodě – 1. -5. ročník. Zborovský běh – 4. A, 5. A. 

Výukový ekologický program „Zachraňme planetu“ – 1. B, C. 

Návštěva výstavy obrazů a fotografií v Galerii Hády – 1. A. 

Soutěž sudoku (Mgr. M. Popková). 

Výukový program „Včely“ – 1. B, 2. A, B. 

LISTOPAD 2015 

Hudební výukový program „Abrakamuzika“ – 1. -5. ročník. 

Ukončení sběru kaštanů, žaludů a suchého pečiva (Mgr. J. 

Pelikánová). 

Malování na porcelánový hrneček – 1. A, B, C. Stezka odvahy pořádána parlamentem. 

Městské kolo pořádané ve šplhu – 4. ročník. Návštěva family parku BRUNO u příležitosti slavnostního otevření 

– 2. A, B. Sportovní dopoledne pro předškoláky z okolních MŠ 

(ZŘ 1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. J. Muller, Mgr. P. Svobodová, J. 

Peloušková). Zábavné putování po stanovištích pro budoucí 

prvňáčky – DEN PŘEDŠKOLÁKŮ. 

Výtvarná soutěž na téma „Lesní skřítci“ – 1. – 5. ročník. 

PROSINEC 2015 

Mikulášská nadílka (Mgr. K. Hasoňová). 
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Předvánoční výlet na zámek do Náměště na Hané – 1. A, B, C. Vánoční výchovný koncert – 1. -5. ročník. 

Opičí dráha – 1. – 2. ročník. V rámci spolupráci s MŠ Poláčkova se žáci prvních tříd zúčastnili vánoční besídky 

ve školce. Děti se zúčastnily sběru papíru. Třídní vánoční besídky. Třída 1. A a členové literárně-výtvarného 

kroužku (3. A) vyráběli vánoční přání pro seniory v domovech důchodců (pro spisovatelku S. Sandras). 

Výstava – Betlémy a vycházka na vánoční trhy – 2. A, B a PAS třída. Vyhlášení a odměna pro nejlepší sběrače 

kaštanů (Mgr. J. Pelikánová). 

LEDEN 2016 

Předzápisová návštěva předškoláků z okolních MŠ do tříd do 1. A, B, C (ZŘ 1 

Mgr. H. Hegarová, Mgr. P. Svobodová, Mgr. R. Fouček, J. Peloušková). 

Divadelní představení „Brněnské pověsti“ v divadle Reduta (odměna pro žáky 

1. A od spisovatelky S. Sandras). 

Plavecké závody v ZŠ Jasanova – 3. A, 4. A. 

Proběhly schůzky k zápisu do prvních tříd. a s rodiči v okolních MŠ (ZŘ 1 Mgr. 

H. Hegarová, Mgr. J. Pelikánová, Mgr. P. Svobodová, Mgr. J. Musilová, Mgr. 

E. Luňáková, Mgr. P. Baláková, Mgr. H. Mezihoráková). 

Proběhl pohádkový zápis do prvních tříd. Proběhla schůzka k vedení ESS (ZŘ 1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. J. 

Pelikánová, Mgr. P. Svobodová, Mgr. P. Baláková). 

ÚNOR 2016 

Začaly ESS pod vedením – Mgr. P. Balákové, Mgr. J. Pelikánové, Mgr. P. 

Svobodové. Návštěva hvězdárny a planetária – pohádka „Ptačí ostrov“ – 1. A, B, 

C. Výukový program „Veselé zoubky“ – 1. A, B, C. 

Fotografování RETRO – zájemci – 1. -5. ročník. 

Výtvarná soutěž na téma „Zimní královna“ – 1. – 5. ročník. 

BŘEZEN 2016 

Začátek plaveckého výcviku – 2. A, B a 2. ročník třídy PAS (10 lekcí). 

Anglické divadlo – 1. – 2. ročník a třída PAS. Soutěž v anglickém jazyce – 3. A. 

Hvězdárna a planetárium – výukový program „Úžasné planety“ – 5. A. 

Recitační soutěž – třídní kola, školní kolo – 1. – 5. ročník  (Mgr. H. Mezihoráková, Mgr. P. Svobodová, Mgr. J. 

Pelikánová). Soutěž matematický KLOKAN – 2. – 5. ročník. 

Zúčastnily jsme se sobotního semináře LOKOMOCE (ZŘ 1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. E. Maršíková, Mgr. M. 

Selingerová, Mgr. J. Musilová, Mgr. J. Pelikánová). 

Florbalový turnaj na ZŠ Čejkovická – 4. A. 

Výukový program HASÍK – 2. A, B a třída PAS (dvě výukové lekce). 

Předvelikonoční posezení s rodiči spojené s velikonoční dílnou – 2. A, B 

(Mgr. P. Baláková, Mgr. P. Svobodová, vych. ŠD L. Zelinková). 

DUBEN 2016 

Divadelní představení „Copak čápy asi trápí?“ – 1. – 4. ročník. 

Program skupiny Ondráš „Zatoulané pohádky“ – 1. -5. ročník. 

Turnaj ve vybíjené na ZŠ Holzova – vybraní žáci 4. A (Mgr. J. Muller). 

Účast na MC Donald Cup – fotbalový turnaj – vybraní žáci 3. A, 4. A (Mgr. J. Muller). 

Soutěž v piškvorkách – 2. – 5. ročník (Mgr. M. Popková). Běžecké závody – 2. – 5. ročník. 
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Den Země – výukový program Hády – 1. -5. ročník. Výukový program Zdravé zuby – 2. A, B. Vícedenní výlet 

do Křižanova – 2. A, B (Mgr. P. Baláková, Mgr. P. Svobodová, vych. ŠD L. Zelinková, as. L. Koupil). 

Divadelní představení „O pejskovi a kočičce“ v KC Líšeň – 1. A, B, C. 

Výukový program „Opylovači“ – 1. A, 3. A, 4. A, 5. A.  

KVĚTEN 2016   

Návštěva filmového představení „Pat a Mat“ v kině Lucerna – 1. A a členové literárně-výtvarného kroužku 

(odměna od spisovatelky S. Sandras – Mgr. J. Pelikánová). Soutěž Mladý zdravotník – 3. místo (ZŘ 1 Mgr. H. 

Hegarová, členové kroužku mladý zdravotník). Návštěva požární stanice v Líšni – 2. A, B. Třídní besídka ke Dni 

matek – PAS třída. Školní akademie. Vícedenní výlet třídy 1. C v Nesměři (Mgr. M. Selingerová, as. Mgr. B. 

Žabková). 

Školní výlet hrad Pernštejn a Galerie Skleněnka – 1. A, B, PAS třída. 

Vícedenní výlet do Radešína – 3. A, 5. A (Mgr. H. Mezihoráková, Mgr. 

M. Popková, as. Bc. P. Odehnalová, Bc. M. Rymešová). 

Školní olympiáda – lehkoatletický trojboj. 

Návštěva knihovny Jiřího Mahena – téma „Slavná dobrodružství“ – 5. A. 

ČERVEN 2016 

Den dětí – každá třída měla svůj individuální program: 

1. A, B, C – výukový program Kaprálův mlýn a jeskyně Pekárna 

2. A, B, 4. A, 5. A - canisterapie  

3. A, PAS třída – návštěva okolí školy 

NEPZ p. Jeglík – eko program „Chráníme planetu Zemi“ – 1. -5. ročník. 

Výukový program „První pomoc při úrazech“ – připravili členové vítězného 

týmu soutěže Mladý zdravotník pod vedením ZŘ 2 Mgr. Z. Kruťové ve 

třídě 1. A. Canisterapie ve třídách 1. A, B, C. 

Návštěva dopravního hřiště – 5. A. 

Výlet nejlepších sběračů kaštanů, žaludů a suchého pečiva do Křtinského 

polesí (ZŘ 1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. J. Pelikánová). 

Vícedenní výlet do Heroltic – 4. A (ZŘ 1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. L. 

Plšková). Návštěva Mahenova divadla – „Ostrov pokladů“ – 4. A. 

Slavnostní pasování prvňáčků na čtenáře za přítomnosti rodičů – 1. A, B, C. 

Taneční vystoupení na ÚMČ Líšeň v rámci vyhodnocení nejlepších žáků líšeňských škol – 2. A (Mgr. P. 

Svobodová, vych. ŠD L. Zelinková). 

DALŠÍ AKCE: 

Od konce září začala hospitační činnost vedení školy. 

V průběhu školního roku probíhaly vzájemné hospitace mezi učitelkami na 1. 

stupni a zároveň hospitace mezi učiteli 1. a 2. stupně v 5. ročníku, zaměřené na 

přechod žáků z 1. na 2. stupeň. 

Od října 2015 do konce února 2016 proběhl ve 2. a 3. ročníku ČTENÁŘSKÉ 

DÍLNY. Na podporu čtenářské gramotnosti žáků spolupracovaly během školního 

roku Mgr. P. Baláková a Mgr. J. Pelikánová s nakladatelstvím ALBATROS a 

FRAGMENT při distribuci dětských knih. 

V průběhu školního roku navštěvovaly učitelky různá vzdělávací školení. 

Během školního roku učitelky psaly články ze svých akcí na školní web.   
 

Mgr. Jaroslava Pelikánová 
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 Matematika a její aplikace 

 
Ve školním roce 2015– 2016 se předmětová komise sešla celkem pětkrát. 

Akutní problémy byly řešeny ihned. 

Výuka probíhá v kmenových učebnách, využíváme tvořivé učení, 

navštěvujeme počítačovou učebnu, užíváme interaktivní tabuli a metodu CLIL. 

Výuka je plně aprobovaná a učivo bylo ve všech ročnících probráno a 

procvičeno. 

V loňském školním roce došlo k navýšení hodinové dotace o 1 vyučovací 

hodinu v 8. ročníku (ze 4 na 5). Tohoto rozhodnutí si velmi ceníme. S ohledem 

na výsledky, kterých v matematice dosahují žáci v nižších ročnících, by bylo dobré navýšit 

časovou dotaci o 1 hodinu týdně i v 6. a 7. ročníku. 

Krátkodobý plán všech vyučujících pro příští školní rok je častější využití interaktivních 

tabulí, dlouhodobým plánem je potřeba vytvořit odbornou učebnu pro výuku matematiky 

s interaktivní tabulí, pro snadnější využití dostupných učebních pomůcek, nebo alespoň 

umístění rýsovacích pomůcek do každé kmenové třídy. 

 

Hodinové písemné práce byly tři: 

1. vstupní (konec září, 6. ročník až koncem října)  

2. pololetní 

3. závěrečná 

 

Soutěže, které se na naší škole konaly: 

1. V říjnu proběhlo školní kolo soutěže v sudoku. Do soutěže 

se přihlásilo 24 žáků 6. – 9. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. ročník, 8. a 9. 

ročník). Vítěz byl odměněn diplomem a sladkostí. 

2. V prosinci proběhl 2. ročník Vánočního turnaje v piškvorkách. Žáci nejprve soutěžili 

v třídním kole a první 3 postoupili do školního kola, které proběhlo v pátek 18. 12. Soutěžilo 

se opět ve dvou kategoriích (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Vítězové obou kategorii byli 

odměněni sladkostí.  

3. Pythagoriáda – školní kola soutěže proběhla v 6., 7. a 8. ročníku 7. dubna. Do městského 

kola této soutěže postupuje žák s 11 a více body. V letošním školním roce na naší škole 

takový žák nebyl. Nejúspěšnější žáci v každém ročníku obdrželi diplom za účast 

v soutěži. 

4. Matematická olympiáda – o školní kolo nebyl mezi žáky zájem. Je to způsobeno 

složitým zadáním příkladů a pro naše žáky obtížným způsobem řešení. 

5. Matematický klokan – konal se 18. 3. za účasti vybraných žáků druhého stupně. 

Zapojili se žáci, které baví matematika a logické úlohy. Úspěšní řešitelé byli odměněni 

sladkými cenami a diplomem. 

Nejúspěšnější řešitelé:     

Kategorie Benjamín – M. Daňhel (7. B, 68 b), V. Šedivá (7. A, 63 b), J. Fejer (7. A, 57 b) 

Kategorie Kadet – O. Enžl (8. B, 67 b), K. Kampasová (8. B, 55 b), A. Bučková (8. B, 54 b) 

 

Školení: 

Marvanová – Využití PC ve výuce matematiky na 2. stupni (23. 2. 2016) 

Čoupková - Školení CLIL (4. 2. 2016) a Konference Inspirace pro CLIL (7. 4. 2016) 

 

Vyučující vykonaly vzájemné hospitace: Marvanová – u pí. uč. Čoupkové v 6. A 

Čoupková – u pí. uč. Mezihorákové v 5. A 

Horká – u pí. uč. Marvanové v 6. B   

 

PaedDr. Eva Marvanová 
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Jazyk a jazyková komunikace 

 
I. Český jazyk 

 Výuka probíhala na základě plnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí ŠVP. 

 U žáků s SVP a IVP bylo přihlíženo k doporučení z PPP, dva žáci pracují dle OPR. 

 Při výuce byly využívány učebnice z nakladatelství Alter a SPN (6. roč.), Fraus (7. – 9. roč.). 

Třída 8. C (žáci s SVP) pracovala podle učebnic z nakladatelství SPN, Fragment, Fraus.  

 P. uč. Hasoňová a Pavlíčková absolvovaly školení Motivujeme žáky k aktivnímu čtení. 

 Každá třída se v rámci výuky zúčastnila divadelního představení – Kytice (7. A+B), Malý 

princ (8. A+B), Bylo nás pět (6. A+B), Sherlock Holmes Explosion (8. C+9. A). 

 V rámci akce Pojďme spolu do divadla 65 učitelů, rodičů a žáků 8. ročníku zhlédlo muzikál  

Titanik v městském divadle Brno. 

 V 1. pololetí se p. uč. Hasoňová a Pavlíčková zaměřily v hodinách literární výchovy na 

naplňování projektu CZ.1.07/1.1.00/56.1024 – „Čteme a spíkujeme“. V rámci projektu 

proběhlo výběrové řízení a byly zakoupeny knihy, které byly umístěny ve školním klubu. 

Realizované dílny čtení žáky opravdu zaujaly, děti četly se zájmem, s chutí plnily jednotlivé 

úkoly. O podobné aktivity mají zájem i v příštím školním roce. I ve třídě 8. C (žáci s SVP) 

byly čtenářské úterky velmi oblíbené. Díky aktivitám v rámci projektu se žáky podařilo 

motivovat ke čtení, mnozí v knihách našli zalíbení. 

 V rámci mezipředmětových vztahů žáci 8. ročníku v hodinách výtvarné výchovy zpracovávali 

téma z čtenářských dílen – vytvářeli ilustrace k jednotlivým kapitolám knihy I. Procházkové – 

Únos domů. Z nejzdařilejších obrázků byla vytvořena ve 4. patře výstava. 

 V letošním roce pracoval pod vedením p. uč. Pavlíčkové kroužek připravující zájemce z 9. A 

na přijímací zkoušky. 

 Vyučující chodily na vzájemné hospitace, které byly velmi motivující a inspirativní (p. uč. 

Herková k p. uč. Pavlíčkové a naopak, p. uč. Hasoňová k p. uč. Popkové). 

 Žáci 6. a 7. ročníku navštívili výukové programy v místní knihovně. 

 Žáci 9. ročníku zpracovávali projekty o osobnostech české i světové literatury. 

 V rámci výuky bylo realizováno několik soutěží: 

- Olympiáda v českém jazyce – zúčastnilo se jí 10 žáků z 8. 

A+B a 9. A. Vítězkou školního kola se stala M. Nosavcovová 

z 8. A. Vzhledem k celkově nízkému počtu získaných bodů se 

PK rozhodla neposílat zástupce do okresního kola. 

- Babylon – rozumíme si? – soutěž určená žákům 6. a 7. 

ročníků, do městského kola postoupila A. Fejerová z 7. A. 

- Recitační soutěž – školní kolo vyhrál 6+7. roč. A. Hrdlička, 8.+9. roč. K. Kampasová. 

 

Mgr. Květoslava Hasoňová, vedoucí předmětové komise 
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II. Anglický jazyk 

 

Anglický jazyk se vyučuje od 

první třídy. Zejména na druhém stupni 

se využívají prvky metody CLIL.  

Výuka je podpořena anglickým 

divadlem, anglickými soutěžemi i 

doučováním slabších žáků, tak 

konverzace v anglickém jazyce pro 

nadané. 

Každý rok probíhá projekt Edison. 

Sedm studentů z různých zemí světa 

okořeňuje výuku ve všech třídách. Tento 

anglický týden vyvrcholil tzv. Global 

village. Naši žáci společně se studenty 

představovali své státy. 

Opět se uskutečnil jazykově 

poznávací pobyt v Anglii. 

Příští rok chceme obohatit výuku 

v 8 a 9 třídě konverzací s rodilým 

mluvčím. 

V příštím roce otevíráme 

výběrovou šestou třídu se zaměřením na 

matematiku a anglický jazyk. Proběhne 

také přijímací řízení do výběrové první třídy s rozšířenou výukou matematiky a anglického jazyka. 

 

Foto: Edison a Anglie 

V. Čech 

 

 

II. Německý jazyk   

 

 Výuka německého jazyka byla prováděna podle ŠVP a byla vedena s cílem splnit očekávané 

výstupy RVP pro výuku německého jazyka jako 2. cizího jazyka. Při výuce jsme používali 

učebnice Deutsch mit Max 1. a 2. díl ( nakladatelství Fraus ), v nichž je obsaženo požadované 

učivo ke splnění školních výstupů ŠVP. Využívali jsme odbornou učebnu německého jazyka i 

multimediální učebnu s interaktivní učebnicí. Žáci pracovali nejen s učebnicí, sešity, ale i 

slovníky a doplňkovým materiálem. Vytvářeli často krátkodobé projekty na daná témata 

k výuce ( Ich, Meine Freunde, Jahreszeiten..). 

 Vyučující M. Herková se zúčastnila metodického 

semináře („ Je úroveň A1 reálným cílem pro 

výuku němčiny na ZŠ? „) a upravila ŠVP pro 

výuku německého jazyka. Pro podporu výuky Nj 

je k dispozici předmětový web.  

 K úspěšným akcím patří školní kolo soutěže 

žákovských týmů v německém jazyce. Žáci si 

poměřili své dovednosti a znalosti písemnou i 

ústní formou. Soutěžili v tříčlenných družstvech a 
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mohli se podílet i na bodovém hodnocení. Zájem o soutěžení a snaha o co nejlepší umístění byly 

odměnou pro vyučující.  

 Ve výuce německého jazyka jako 2. cizího jazyka je preferováno, aby žáci získali v poslechu s 

porozuměním, mluvení, čtení s porozuměním a psaní základní dovednosti a schopnosti, na které 

mohou při dalším studiu navázat a dále je rozšiřovat.  Klademe také důraz na konverzační formu 

výuky. 

 Úroveň žáků je však rozdílná. Dobré úrovně dosahují někteří žáci třídy 8.A i 8.B i začínající 

žáci ze tříd 7. A i 7. B. 

 výuku německého jazyka na naší škole je celkem velký zájem, a tak i v příštím školním roce 

navážeme na úspěšné akce ( soutěž, výlet, projekty ) a budeme se snažit o kvalitní, aktuální a 

pestrou výuku. 

Mgr. Miroslava Herková, vyučující německého jazyka 

 

 

IV. Ruský jazyk 

 

Ruský jazyk se na naší škole vyučuje druhým rokem 

v 7. a 8. ročníku. Výuka probíhá v souladu s ŠVP. 

V 7. ročníku jsme se v předazbukovém období zaměřili 

především na poslech a ústní projev, který si žáci 

osvojovali od samého začátku cestou nápodoby, ale i 

pomocí speciálních cvičení zaměřených na konkrétní 

učivo (např. přízvuk, redukce samohlásek, měkké a tvrdé 

souhlásky, intonace). 

Azbukové období bylo zaměřeno na seznámení s tiskací a psací azbukou, tj. na čtení a psaní. 

Vycházeli jsme ze zvukové stránky jazyka a dbali na to, aby si žáci osvojovali čtení s ruskou 

výslovností.  

V 8. ročníku žáci rozvíjeli a prohlubovali komunikativní kompetence v oblasti všech řečových 

dovedností (poslechu, čtení s porozuměním, ústní i písemné vyjadřování). V hodinách jsme pracovali s 

učebnicí a pracovním sešitem, který je hlavní pomůckou k písemnému a pravopisnému výcviku. 

V hodinách byly využívány zvukové nahrávky rodilých mluvčí. 

Pro podporu výuky Rj vytvořila  p. uč. Mikulicová web, který mohou žáci navštěvovat a využívat ke 

studiu a prohlubování znalostí (viz web Rj). 

P. uč. Mikulicová absolvovala v tomto školním roce vzdělávací akci "Současná ruština a její 

proměny". 

 

Mgr. Miroslava Mikulicová 
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Člověk a příroda  

 

Předmětová komise sdružuje vyučující předmětů: přírodopis, chemie, fyzika, zeměpis a environmentální 

výchova.  

Hodinové dotace předmětů: 

Ch -  8. a 9. ročník - 2 hodiny týdně 

Př -  6. - 8. ročník – 2 hodiny týdně, 9. ročník - 1 hodina týdně 

F -  7. a 8. ročník - 1 hodina týdně, 6. a 9. ročník – 2 hodiny týdně 

Z -  6. - 8. ročník - 2 hodiny týdně, 9. ročník - 1 hodina týdně 

Ev -  7. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Fyzika 
Výuka fyziky probíhala výhradně v učebně fyziky. V letošním roce nedošlo k žádnému nákupu 

demonstračních pomůcek, vybavení pomůckami je dostačující pro všechny oblasti – elektřina, optika 

magnetismus. Dostatečně často byly realizovány pokusy demonstrativně a rovněž samotnými žáky.  

Přírodopis, environmentální výchova 
Výuka přírodopisu probíhala převážně v učebně přírodopisu, případně v terénu v okolí školy. 

Environmentální výchova probíhala zejména v kmenových učebnách nebo v terénu v okolí školy, na 

školní zahradě.  

V letošním školním roce byla učebna vymalována a získala nové skříně, ve kterých jsou přírodovědné 

pomůcky vystaveny za sklem a tudíž dobře viditelné pro žáky. Lavice v učebně byly ohraněny. Až 

budou k dispozici finance, bude vhodné pořídit alespoň nové židličky.  

V letošním roce se podařilo obohatit vybavení o několik pomůcek, především na odlov a určování 

živočichů. V dalším školním roce plánujeme vybavovat učebnu názornými modely ze zoologie a 

botaniky.  

Chemie 
Výuka chemie probíhala výhradně v učebně chemie. Lavice v učebně byly ohraněny. Až budou k 

dispozici finance, bude vhodné pořídit alespoň nové židličky. K dispozici je také chemická laboratoř, 

která byla sporadicky využívána, plyn však není revidován. Pokusy ovšem byly realizovány dostatečně 

často demonstrativně v učebně.  

V letošním roce proběhla velká svědomitá kontrola chemikálií a byly vytvořeny potřebné popisky a 

bezpečnostní listy každé chemikálii na základě příslušné legislativy.  

Zeměpis 

Výuka zeměpisu probíhala převážně v učebně zeměpisu a dějepisu nebo ve třídách, případně v terénu 

v okolí školy.  

 

Výuka v terénu: 

Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodovědné předměty, dbali jsme na to, aby výuka neprobíhala pouze 

v budově školy, ale aby se žáci dostali i do terénu. 

 

environmentální výchova 

- práce na školní zahradě a přesazování školních rostlin (7. A, B) 

přírodopis 

- co kvete v okolí školy (7. A, B) 

- bezobratlí – co žije v okolí školy (6. A, B) 

- geologie v terénu – jak vypadají geologicky Hády (9. A) 

zeměpis 

- půda, GPS 

- reliéf, práce s mapou a buzolou v souvislosti s FGS 

regionů 

- orientační běh, mapování a orientace dle mapy, určování 

azimutu v okolí školy 

 

Akce a aktivity pro žáky: 

- listopad - Naši savci – výukový program v ZOO (8. C) 

- listopad – 3 D modely buňky (6. A, B) 
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- prosinec – Ekofilm – film Samsara 

- únor - 7. A, B – návštěva provozu SAKO  

- duben - Den Země (pro 1. i 2. stupeň), stanoviště si připravily třídy 7. B a 8. A 

- duben – Kaprálův mlýn – technologie pro 21. století (8. a 9. ročník) 

- květen - Naši savci – výukový program v ZOO – 8. A, B 

 

 

Soutěže: 

- říjen - Přírodovědný klokan … 1. místo – Nikolas Neměc (9. A)  

- listopad – Mladý chemik  

- únor - biologická olympiáda … 1. místo kategorie D – Jurij Fejer (7. A) a 1. 

místo kategorie C – Lukáš Grim (8. B) 

- červen – zisk titulu EKOŠKOLA (školní parlament za spolupráce celé školy) 

 

Aktivity mimo běžnou výuku: 

PROJEKT ČICHNOVA  
- září - Student cup na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví (výběr žáků 7. a 8. ročník) 

NEPZ - Burda 

- pro 2. stupeň proběhlo v říjnu 

RORÝSÍ ŠKOLY 

- sledování ptáků, dalekohledy (jiřičky, rorýsi) 

JSME S VÁMI 

- příprava akce ke Světovému dni parkinsoniků 11. 4. a na podzimní vernisáž (vernisáž, program, 

dárečky, občerstvení, pečení) 

SPOLEČNOST CPK – CHRPA 

- prodej předmětů pro nemocné děti (7. B) 

SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ 

- žáci 4. a 8. ročníku připravovaní p. zástupkyní Hegarovou a Kruťovou se zúčastnily městského kola 

soutěže organizované Českým červeným křížem. Žáci ze 4. třídy se umístili na 3. místě. Žáci z 8. třídy 

se umístili na 1. místě, díky tomu pak postoupily 

do krajského kola.   

 

UKLIĎME ČESKO 
- úklidová akce dobrovolníků organizovaná 

školou (duben) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLÁNY NA DALŠÍ ŠKOLNÍ 

ROK 

 

- ve výběrové třídě rozhodně mít olympiádu ve všech předmětech – Z, Př, Fy, Ch 

- více propojit předměty (mezipředmětové vztahy, spojené dvouhodinovky, centra aktivit… 

- celoroční soutěž – Přírodovědný král (koordinuje Pešková) 

 

  
                                                                                 Mgr. Zuzana Kruťová 
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Člověk a svět práce 

 
Pracovní činnosti: 

Vyučující ve třídách: 

6.A, 6.B, – Mgr. Jarmil Muller  

7.A,  – Mgr. Roman Fouček (vedoucí mezipředmětové komise) 

7.B -  Mgr. Lenka Horká 

8.A, - Mgr. Marie Petrová 

8.B – Mgr. Miroslava Mikulicová 

8.C – Hana Pavlíčková 

9.A – Hana Pavlíčková 

 

Hodinová dotace: 

 

6. a 7. ročník – jedna hodina týdně; výuka probíhá v dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní 

8. ročník – jedna hodina týdně; výuka probíhá v dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní  

9. ročník – jedna hodina týdně 

 

Specifika některých ročníků 

6. a 7. ročník – žáci se naučili ovládat nářadí, se kterými se mohou setkat 

v běžné dílně. Vyzkoušeli si základní techniky opracování materiálů jako 

je: dřevo, kov a plast. Ve výuce žáci vyrobili věšáky na klíčky a na 

ručníky.  

 

8. ročníky -  V hodinách vaření jsme se kromě přípravy vlastních pokrmů věnovali také tématům, která souvisí s 

vedením domácnosti, výběrem a nákupem potravin, zdravými a nezdravými potravinami, racionální výživou, 

sestavením jídelníčku, přípravou slavnostní tabule, etiketou stolování aj. Vaření naše žáky bavilo, prošli 

přípravou studené i teplé kuchyně i přípravou pokrmů ke svátečním příležitostem. Naši "kuchtíci" vařili, smažili, 

dusili i pekli a poté si na svých výtvorech svorně pochutnávali.  

9. ročník – Převážná část výuky je zaměřena na finanční gramotnost a volbu povolání. Žáci se naučili počítat 

úrok, slevy, přepočty cizích měn. Seznámili se s novými pojmy: debetní karty, inflace, kontokorent, platební styk 

apod.  

Do budoucna chceme udržet školní pozemek v dobrém stavu. Zapojit do výuky akumulátorové nářadí a další 

činnosti jako lepení, nýtování apod.  

Zapsal: Mgr. Roman Fouček 
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Výtvarná výchova 
 

V letošním roce se výtvarná výchova rozšířila i do 

povinně volitelného předmětu UmS (umělecký 

seminář) pro žáky 8. ročníku v dvouhodinové 

dotaci každý týden. Žáci si zde mohou ověřit při 

zpracování náročnějších úkolů svou pracovní 

zručnost a zkušenost. V rámci uměleckého 

semináře jsme se zúčastnili celostátní výtvarné 

soutěže „PŘÍRODA NÁS BAVÍ“ pořádané hnutím 

Brontosaurus. 

Výtvarné dílo Lubomíra KOSE z 8. C bylo ohodnoceno hlavní cenou pořadatele. 

V hodinách  výtvarné výchovy  4. třídy a 6. -7. třídy jsme se zúčastnili okresního a zároveň i 

krajského kola „POŽÁRNÍ OCHRANA OČIMA DĚTÍ“. 

Nikolas ZEMAN ze třídy  4. A se umístil na 2. místě ve své kategorii a v 

kategorii 6.- 7. tříd  

1. místo patří Martinu DAŇHELOVI ze 7. B, 2. místo obsadila Sára 

ŠOBKOVÁ ze 7. A, 3. místo Anna FEJEROVÁ ze 7. A 

 

Galerie Hády 

 

V Galerii Hády proběhla jedna velká výstava 

s vernisáží ve spolupráci s Parkinson klubem. 

Po celý školní rok byl využíván  prostor Galerie 

Hády k výstavám  žákovských  prací. 

Uskutečnila se zde prezentace školního kola 1. i 

2. st. výtvarné soutěže  „ZIMNÍ KRÁLOVNA“, 

výstava plakátů s protiválečnou tématikou  pana 

VRANY,  prezentace prací žáků UmS , ilustrace žáků 8.A,B k četbě  knihy „Únos domů“, 

7.třídy převedly zvětšeniny „OČI ZVÍŘAT“      

 

V tomto školním roce byli všichni tři žáci z  9.A, kteří se hlásili na školy s uměleckým 

zaměřením úspěšně přijati. Jedná se o design interiéru a design oděvů. 

Pro zájemce o keramické kroužky bylo letos otevřeno 5 kroužků keramiky. Týdně se zde 

vystřídá 70 dětí. 

 

Za výtvarnou výchovu  Mgr. Marie Petrová 
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Člověk a společnost 

 
 Členy této předmětové komise jsou vyučující dějepisu a výchovy k občanství. 

 Výuka dějepisu probíhá ve všech ročnících druhého stupně 2 hodiny týdně, výuka 

výchovy k občanství probíhá v 6., 8., 9. ročníku 1 hodinu týdně. 

 Žáci mají možnost půjčovat si v průběhu roku v žákovské knihovně odborný časopis Živá 

historie a nejrůznější encyklopedie. 

 Obě vyučující se v rámci DVPP zúčastnily 2. stupně čtyřdenního semináře k holokaustu – 

Holokaust ve vzdělávání. 

 Byly provedeny úpravy ŠVP. 

 Výuka byla doplněna následujícími projekty: 

- Projekt Jeden svět na školách, který organizovala v listopadu 2015 společnost Člověk 

v tísni. V rámci tohoto projektu žáci 8. a 9. ročníku zhlédli film O zlém snu, který 

zachycoval příběh židovské dívky, které válka změnila život. Na filmovou projekci 

navazovala beseda s pamětníkem panem Pavlem Friedem, který přežil pobyt v terezínském 

ghettu.  

- V lednu 2016 žáci zhlédli výstavu válečných plakátů a karikatur ze sbírky pana M. 

Vrány, který pro žáky 9. ročníku navíc připravil přednášku o československých letcích 

v řadách RAF za 2. světové války. 

- V lednu 2016 žáci zhlédli filmové představení Nicholas Winton – Síla lidskosti, které 

bylo doplněno besedou s vedoucím projektu panem Zdeňkem Tulisem.  

- V rámci projektu Jeden svět se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili promítání filmu Můj džihád 

a následné besedy s organizátory. Projekt Husovy stopy, který organizoval spolek České 

studny. Získaný materiál – husí stopy s hodnotami, které nám zanechal mistr Jan Hus (víra, 

pravda, čistota, svoboda, důstojnost, odvaha, 

úcta, pokora, odpuštění, radost, láska, 

věčnost) byl nainstalován v tzv. krčku a je 

využíván vyučujícími dějepisu, výchovy 

k občanství a českého jazyka. 

Interaktivní hudební pořad divadla 

ABRAKAMUZIKA. Žáci se nenásilnou a 

přirozenou formou seznámili se základními 

pojmy z oblasti kriminality, finanční 

gramotnosti a mezilidských vztahů.  Mgr. Květoslava Hasoňová 
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Člověk a zdraví  

Výuka probíhá podle plánu v souladu s ŠVP 

 Dělení skupin: Mgr. V. Vardan: chlapci 6. A+B, 7.A+B 

dívky, 8.A+B dívky, 9. A+8. C - dívky 

 Mgr. M. Petrová: dívky 6. A+B, 7. A+B chlapci 

 Mgr. J. Müller: chlapci 8. A+B, 8. C+9.A chlapci, 8. A+B+C 

sportovní hry 

 V září bylo otevřeno krásně zrekonstruované školní hřiště  

 V letošním roce se chceme zaměřit na kontrolu necvičících 

žáků, kterých neustále kvůli banálním výmluvám přibývá.  

 BOZ v tělocvičnách a na školním hřišti 

 Velmi se osvědčuje výuka ve dvouhodinových blocích 7. 

A+B, SH 8. A+B+C.  

 Do hodin jak na prvním, tak i druhém stupni zařazujeme 

učivo výchovy ke zdraví, např. zdravý životní styl, osobní 

hygiena, vyvážená strava, u starších ročníků poruchy příjmu 

potravy (bulimie, anorexie) atd. 

 Akce Tv:  Zborovský běh, 2. ročník O pohár ředitele ZŠ 

Horníkova, Vánoční laťka, mezitřídní soutěže v míčových 

hrách, fotbalový turnaj Coca-Cola cup, florbalový turnaj 

v Bohunicích, běh Hády, školní olympiáda. Turnaj mezi 

třídami na 2. stupni v kopané, florbalu a košíkové bude 

dohrán v příštím školním roce (velký počet utkání).  Naši žáci 

se umisťovali na předních místech 

 15. dubna jsme byli již potřetí pořadatelé turnaje 

v přehazované dívek 6. – 9. tříd z líšeňských škol. Letošnímu 

ročníku jednoznačně dominovala ZŠ Novolíšeňská, naše 

dívky obsadily v kategorii 6. – 7. tříd 3. místo  

 9.června jsme se zúčastnili běhu líšeňských škol, který 

pořádalo Salesiánské středisko mládeže. V kategorii 6. -7. 

tříd byl úspěšný žák 7. B: Jan Holomek, který obsadil 3. 

místo. 

 Ve dnech 21. 2. – 26. 2. 2016 se uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvik v 

Hraběšicích  - Jeseníky, zúčastnilo se 39 žáků 5. – 8. tříd, instruktoři: p. řed. Burda, p. uč. 

Müller, p. uč. Vardan. I přes nedostatek sněhu výcvik proběhl v celém rozsahu 

 V letošním roce bylo minimum úrazů v hodinách Tv 

 U některých žáků se v  hodinách Tv projevuje nedostatek pohybu ve volném čase, takže 

velmi těžko nebo vůbec nezvládají některé disciplíny (např. vytrvalostní běhy, 

gymnastiku, šplh atd.)  

 Během celého školního roku byl zajišťován nákup a opravy sportovních pomůcek. 

 Pokud bude možnost, tak po odchodu gymnázia Hády bychom chtěli zpět velkou 

nářaďovnu -  možnost umístění pomůcek, nářadí a náčiní pro první i druhý stupeň na 

jednom místě. 

Mgr. Vítězslav Vardan 
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Zhodnocení práce Školního parlamentu Horníci 

 PROJEKT EKOŠKOLA 

 
Ve školním roce 2015/2016 působil školní parlament Horníci v novém pojetí již třetím rokem.  

V parlamentu jsou zastoupeni žáci tříd ze 4. – 9. ročníku a jejich náhradníci. Každý zástupce 

třídy na zasedáních parlamentu reprezentuje názory, přání a návrhy svých spolužáků. 

Společně se členy parlamentu tyto návrhy a přání řeší a snaží se prosazovat a uskutečňovat 

změny, které jsou schválené vedením školy a jsou v žákovských možnostech.  

V rámci školního parlamentu také žáci organizují různé akce pro své spolužáky i pro 

veřejnost. Parlament tento školní rok vymyslel a zorganizoval nebo se podílel na akcích: 

 stezka odvahy, aneb Halloween po česku – obrovská akce, které se zúčastnilo 115 dětí, 

pro  které parlament připravil 3 stanoviště na cestě strašidelnou a temnou školou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 soutěž ve vánoční výzdobě tříd – již tradiční soutěž, letos se však nehodnotilo 

množství výzdoby, ale její originalita 

 vánoční a jarní jarmark – prodej výrobků členů parlamentu ve vestibulu školy, jehož 

výdělek šel na podporu činnosti parlamentu a na adopci sovice sněžné z brněnské 

ZOO  

 týden převleků – každý den v týdnu organizované přestávkové aktivity spojené 

s tematickými převleky (sportovní den, den naruby, filmový den, společenský den)  

 karneval pro děti z MŠ – organizace soutěží a programu na karnevale pro naší MŠ 

 páteční velké přestávky s hudbou 

 Ukliďme Česko – propagace a účast na celorepublikové úklidové akci  

 setkání s parlamentem ze ZŠ Masarova 

 Týden oblíbených jídel – zajištění ankety, propagace a domluvy s jídelnou 

 soutěž Horníkova má talent – již druhý ročník; organizace talentové soutěže 

především pro žáky 1. stupně  

 

Další stěžejní činností školního parlamentu je mezinárodní program Ekoškola: 

V České republice program zaštiťuje MŠMT a MŽP a je do něho zapojeno přes 300 škol, 

národním koordinátorem je sdružení Tereza z Prahy.  

Pracovali jsme podle metodiky 7 kroků, která je společná pro všechny země a školy zapojené 

v programu. Vytvořili jsme ekotým složený ze žáků (zástupci tříd od 4. – 9. ročníku), učitelů, 

vedení školy a pana školníka. Za pomoci pracovních listů žáci analyzovali stav 
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školy v tématech odpady, přírodní prostředí a voda. Zjišťovali silné a slabé stránky 

a plánovali činnosti, které mohou změnit sami žáci nebo které navrhnou vedení školy. 

Některé realizované nápady byly například – Ukliďme Česko, pomalování nevzhledných 

dveří, sdružení květinářů…  

Každý plán je potřeba monitorovat a vyhodnocovat, což jsme provedli po 2,5 letech snažení 

a některé plány zrušili, jiné vylepšili…Věnovali jsme se i dostatečnému informování a 

spolupráci v týmu. Spolužáci byli informováni na třídnických hodinách, nástěnkách nebo 

hlášením v rozhlase. Učitelé na poradách, 

veřejnost na webu.  

Na základě naší činnosti vymysleli 

žáci ekokodex – školní ekologická pravidla. 

Zamýšleli se nad pravidly, které dodržujeme 

anebo bychom chtěli začít dodržovat, dali 

dohromady to nejlepší a očekávali 

připomínky všech spolužáků z třídnických 

hodin. Vrcholné umělecké dílo vytvořilo pár 

školních umělců - Nikolas Němec z 9. A, 

Anička Fejerová ze 7. A, Kika Šanderová ze 

7. A. a Barča Rybníčková (bývalá žákyně). 

V neposlední řadě byla ekologie naplňována 

i ve výuce, kdy i samotní žáci vyučovali své spolužáky, například na Den Země. 

V polovině června celý ekotým čekalo vyvrcholení několikaletého snažení. Jeli jsme do 

Prahy, převzít si mezinárodní titul Ekoškola ve Valdštejnském paláci Senátu Parlamentu 

České republiky a poté jsme se vydali na společnou plavbu Prahou po Vltavě. Odvezli jsme si 

velkou vlajku Ekoškoly a kovovou desku určenou k umístění ke vchodu školy.  

JSME JEDINÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA S TITULEM EKOŠKOLA V BRNĚ! 

 A co bude dál? 

Při auditu, který proběhl v květnu a který ověřil, že si titul Ekoškola zasloužíme, jsme kromě 

pochvaly dostali i doporučení na zlepšení. Za 2 roky musíme titul obhájit a slabé stránky 

napravit. 

Nebylo toho málo, a proto si žáci 

parlamentu zasloužili na konci roku 

společnou a zábavnou odměnu. Ti 

aktivní vyrazili splout na raftech 

„divokou řeku“ Svratku od ZOO k 

Anthroposu. Další odměnou byla 

zdarma návštěva brněnské ZOO 

s odborným výkladem a především 

seznámením se se sovicí sněžnou, 

na jejíž roční adopci parlament 

získal od spolužáků finance.  

Zasedání školního parlamentu 

probíhala pravidelně ve středu 1x za 

14 dní po vyučování. Informace byly spolužákům a učitelům předávány na třídnických hodinách, 

na nástěnce parlamentu naproti šatnám, nebo na stránkách školy v záložce „školní parlament“. 

 

Mgr. Zuzana Kruťová 
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Pěvecký sbor Pavouček 
 

Výuka sborového zpěvu probíhala i letos formou 

kroužku, ve kterém se pěvecký sbor naší školy 

scházel v hudebně školy každé pondělí od 14 do 15 

hodin na zkoušky.  

První veřejné vystoupení v tomto školním roce 

předvedl sbor na zahájení vernisáže výstavy  pod 

názvem PŘÍRODA, POHYB A PARKINSON, 

ŽIVOT V RADOSTI. Děti zazpívaly směs lidových 

písní a podařilo se jim rozezpívat a roztleskat všechny přítomné. 

Další vystoupení byla samozřejmě vánoční. Stalo se již tradicí, že sbor každoročně navštěvuje 

Domovy pro seniory na ulici Nopova a Věstonická, aby všem přítomným svým zpěvem 

zpestřili  předvánoční čas. Nezapomněli jsme na ně ani tentokrát.  

Pro návštěvníky Brněnských Vánoc děti zazpívaly 

na Náměstí Svobody, kde nechyběla pravá vánoční 

atmosféra se vším, co k ní patří. Děti přišli 

podpořit na vystoupení i jejich rodiče a zvláště 

píseň Světové vánoce byla odměněna velkým 

potleskem. 

Jarní vystoupení 15. 3. absolvoval sbor na 

Líšeňské radnici, kde jej očekával plný sál 

vstřícného publika. Připravili jsme pro ně pásmo lidových i umělých písní, které nenechaly 

zaplněný sál chladným, a spontánně se u některých písní přidával ke sboru. 

Odměnou pro děti nebyl jen potlesk, ale také sladká odměna. 

Všechny aktivity a ukázky z vystoupení pěveckého sboru Pavouček si každý může 

prohlédnout na webu sboru Pavouček na stránkách www.zshornikova.cz. Děkuji všem 

zpěváčkům sboru za vzornou reprezentaci naší školy. 

V příštím školním roce se opět budu snažit zapojit co největší počet žáků, kteří mají zájem se 

pěvecky vzdělávat a nebojí se veřejně prezentovat. 

Velmi mě vždy potěší, když vidím, že naše vystoupení zhlédne velký počet rodičů i prarodičů, 

kteří nejlépe ocení pokroky malých zpěváků. 

Mgr. Miroslava Mikulicová 

 

    

  

http://www.zshornikova.cz/
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Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty ve škole 

 

Hlavním spolupracovníkem je naše městská číst Brno – Líšeň. Navázali 

jsme spolupráci  i s kulturním centrem Líšeň. Spolupracujeme s klubem 

důchodců s Parkinson klubem a dalšími místními organizacemi. 

 

Tradiční a aktivní spolupráce je s těmito subjeky:  

1. Sdružení rodičů – Horníček 

2. Hudební škola Yamaha 

3. Čiba sport Athletic 

4. Nadační fond Galerie Hády 

 

„Horníček“ 

V letošním školním roce pokračuje naše sdružení rodičů ve své činnosti. Proběhl 

nábor nových členů (v ZŠ i obou MŠ)i porady. Předsedou se stala paní 

Nosavcovová. SR Horníček aktivně pomáhalo nejen finančně, ale i prací na 

školních akcích. Uspořádali ples i Vánoční dílničky. Velkou akcí byla zahradní 

slavnost – Hurá na prázdniny. Zajistili dohled nad přechodem přes ulici 

Horníkova v ranních hodinách. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Dalším cílem je také větší zapojení rodičů. 

 

Hudební škola Yamaha 

Tradičně naše škola spolupracuje s Hudební školou Yamaha. Probíhá dobrá 

spolupráce a proběhl i tradiční školní ples uspořádaný sdružením rodičů a 

Hudební školou Yamaha. Proběhla také výpomoc na různých akcích školy, 

zejména při uspořádání Školní akademie. Konají se u nás pravidelně jejich 

koncerty a soutěže. 

 

Čiba sport Athletic 

Nadále pokračují tréninky a spolupráce s Čiba sport Athletic. Naši žáci se 

zúčastňují různých sportovních soutěží. Proběhl také Příměstský tábor a atletickým 

zaměřením u nás ve škole. Po odstranění nevyhovujícího tartanu z tělocvičny 

nemohla proběhnout vánoční laťka. 

 

S Volnočasovým centrum Čertík a organizací Věda nás baví jsme organizovali 

další příměstské tábory. Další tábory organizovali pedagogové z naší MŠ. 

 

 

Dále škola spolupracuje s Gymnáziem Hády a s okolními školami například 

uspořádáváním 3 sportovních turnajů pro žáky (florbal, fotbal, přehazovaná dívek). 

Jsme v síti Otevřených a Aktivních škol. Spolupracujeme s Frogem, Aisec a dalšími organizacemi 

 

Aktivně spolupracujeme se 

Sdružením Tereza a Lipkou. Zapojili 

jsme se také do českého projektu 

NEPZ  nejbohatší ekosystémy 

planety Země, kdy žáci přispívají na 

ochranu tropického deštného lesa v Indonésii.  

 

Všem těmto organizacím za jejich podporu a  

 spolupráci 

děkujeme.   
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Mateřské školy 

Pracoviště MŠ Horníkova 1 

 

Část I. 

Základní charakteristika mateřské školy 
 
a/ Název školy:     ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o. 

b/  Zřizovatel školy:    Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň 

c/  Jméno ředitele školy:    Mgr. Roman Burda 

d/  Jméno vedoucí učitelky:   Mgr. Lucie Kučeráková 

e/  Telefon:     727 818 797 

f/  Kapacita školy:     95 

g/  E – mailová adresa:   lkucerakova@zshornikova.cz 

h/  Provoz školy (od - do):   6:30 – 16:30 
ch/  Provoz jednotlivých tříd (od - do): 6:30 – 16:00 

      7:15 – 16:15 

      7:15 – 15:45 

      7:00 – 16:30 

 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení 

působících na škole 

 

Od roku 2013 působí při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o. 

spolek  

„Horníček – spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova“. 

 

 
Školní rok 

2015/2016 

 

Počet 

tříd 

Celkov

ý počet 

dětí  

Průměrný 

počet dětí 

na jednu 

třídu 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

Průměrná 

docházka 

 v % 

Počet dětí dle 

zák. 117/1995 

Sb.na 

4hodiny denně 

třídy standardní 4 95 24 12 71% - 

třídy speciální-logo 0 0 0 0 0 0 

Celkem 
4 95 24 12 71%  

 

 

Část II. 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

a/ Zaměření mateřské školy 
 

Školní vzdělávací program, podle kterého se v mateřské škole pracovalo, byl vytvořen 

v roce 2014 s platností na 3 následující roky, přičemž v roce 2015 byl vytvořen dodatek, který 

aktualizoval a doplňoval informace. Při tvorbě programu i dodatku spolupracoval 

pedagogický sbor, tak aby plán co nejvíce odpovídal potřebám prostředí, školy i pedagogů.  

Program se jmenoval „Zvídavými krůčky do světa...“, kdy se jednotlivé integrované bloky 

dělily na krůčky do světa barev, krůčky do světa zázraků, krůčky do světa stvoření, krůčky 

do světa zážitků. Každý z pedagogů dále zpracovával v TVP tématické části, tak aby 

v průběhu roku naplňoval cíle, které jsou ve ŠVP stanoveny. Učitelé s dětmi pracovali dle 
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individuálních potřeb dětí, nabízeli dětem pestrou nabídku činností, zaměřovali se na 

prožitkové učení. Po celý školní rok byla ve třídách namalovaná pravidla, na kterých se 

učitelé s dětmi domluvili a která vedla k harmonickému soužití ve třídě a k lepšímu chápání 

soužití ve společnosti. Stejně tak piktogramy, které byly během roku rozmístěny do koupelen, 

šaten či chodeb se osvědčily jako motivující prvek pro děti. 

  V letošním školním roce se mateřská škola zaměřila na enviromentální oblast. Snahou 

pedagogů bylo co nejvíc přiblížit dětem přírodu a péči o životní prostředí. Proto byla od 

začátku roku ve třídách zvířátka jako šneci afričtí či rybičky. Dále děti dle rozpisu tříd chodily 

kompostovat na školní zahradu a pečovat o rostlinky a keře, které si v průběhu roku ve 

spolupráci s rodiči zasadily. Učitelé se zaměřili na vědecký koutek ve třídách, kde se dětem 

snažili pestrou nabídkou zprostředkovat co nejbližší kontakt s přírodou.  

  U nejstarší věkové skupiny dětí a dětí vyžadujících individuální péči byly nově 

zpracovány plány. U předškoláků byl plán zpracován pro jednodušší přechod dětí do ZŠ, kde 

se učitelé zaměřili nejvíce na oblast grafomotoriky a uvolňování zápěstí. Dětmi vyžadujícími 

individuální péči byly především jedinci s nedostatky v oblasti řeči či komunikace a proto byl 

vytvořen plán na logopedické cvičení ve všech třídách a děti měly možnost navštěvovat 

logopedický kroužek. Nejmladší děti si během roku osvojily základní poznatky o chování 

v kolektivu, zlepšily se v oblastech stolování, hygieny či sebeobsluhy a přiměřeně svému 

věku se zapojovaly do činností a aktivit, které jim pedagogové a prostředí nabízeli. Během 

celého roku pedagogové zaznamenávali pokroky u dětí do diagnostických listů a na základě 

informací z nich plánovali další činnosti.  

  Snahou celého pedagogického sboru je přinášet do školy nové nápady, pracovat 

a inspirovat se zkušenostmi a informacemi z minulých let a také vytvářet pro děti harmonické 

prostředí, kam se budou vždy rády vracet. Zpětnou vazbou za dobře odvedenou práci nám 

bylo několik děkovných dopisů ze strany rodičů, hojná účast na víkendovém pobytu s rodiči, 

finanční dar jakož i snaha rodičů pomáhat a spolupracovat s mateřskou školou.  

V průběhu roku vykonávala v mateřské škole souvislou praxi jedna studentka 

z MU z oboru předškolní a mimoškolní pedagogika. 

 

Prioritou v následujícím roce je inovace školní zahrady, výměna oken, zateplení a oprava 

dveří v mateřské škole. V letošním roce se za spolupráce ÚMČ podařilo vybudovat schodiště 

na školní zahradu. Dále se podařilo vybavit třídy novým didaktickým materiálem a doplnil se 

nábytek, který umožňuje lepší rozvržení koutků ve třídách.  

 

Odpolední zájmové aktivity a nadstandartní péče:  

Logopedický kroužek   – logopedická péče 

Malý motorista   – pohybové činnosti spojené s informacemi z dopravy 

Šikovné ručičky   – kreativní kroužek 

Angličtina     – seznamování s cizím jazykem  - metodika Wattsenglish 

Dramatický kroužek   – seznamování s pohádkami, rozvoj předčtenářské gramotnosti 

Plavání     - předplavecká výchova ve spolupráci s Kometa Brno 

 
b/ Odklad povinné školní docházky 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 2 

Dodatečné odložení povinné školní 

docházky 

- 

Celkem 
2 
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c/ Péče o integrované děti  

 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 

- - 

  

  

  

 

 

d/ Školy v přírodě 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

20 4 

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu. 

 

Základní výše úplaty: 550 Kč 

 

 

Část III. 

Účast v soutěžích 

 

Mimoškolní aktivity 

 

Výlet do Lamacentra 

Drakiáda 

Hudební představení: Ententýky do muziky, rytmická show 

Dýňobraní 

Návštěva záchranné stanice – ptačí centrum 

Kouzelník Reno 

Program Lesní pedagogika – Zprostředkování od Lesy ČR 

Zamykání lesa – program pro děti v lese 

Mikulášská nadílka v MŠ 

Rozsvěcování stromečku – akce pro veřejnost, spolupráce s MŠ Poláčkova 

Vánoční besídka – vystoupení dětí pro rodiče 

Stavění sněhuláků – akce s rodiči 

Návštěva knihovny  

Dentální hygiena – program od studentů zubního lékařství MU 

Karneval – spolupráce s ZŠ Horníkova 

Mobilní planetárium 

Vítání jara – akce pro veřejnost 

Divadelní představení: Divadlo Matýsek, Povídání o pejskovi a kočičce, Divadlo radost 

Den Země – uklízení prostředí školy ve spolupráci s rodiči   

Výlety: Obora Holedná, plavba parníkem, návštěva ZOO  

Návštěva hasičské stanice 

Besídka ke dni matek – vystoupení pro maminky  

Akrobatický výcvik psů – práce se psy 

Osazování zahrady – sázení květin okolo MŠ ve spolupráci s rodiči 
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Olympiáda -  sportovní disciplíny ve spolupráci s MŠ Poláčkova 

Pasování předškoláků 

 

Nesoutěžní přehlídky: 

Vystoupení třídy Rákosníčků na Brněnském výstavišti 

 

Soutěže: 

Sovárium 2016 – výtvarná soutěž 

Olympiáda s MŠ Poláčkova 

 

 

Část IV. 

Výkon státní správy 

 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2015/2016 12 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 

zák.561/2004 Sb.) 

0 

Počet nepřijatých dětí 22 

Počet odvolání 0 

 

 

 

Část V. 

Údaje o pracovnících škol 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

     

Vzdělání – nejvyšší 

dosažené 

Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 4 

VOŠ pedagogická  

VŠ-předškolní výchova 3 

VŠ-speciální pedagogika 1 

Jiné/jaké/  

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na plně 

zam. 

(úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 8 7,5 100% 

Nekvalifikovaní učitelé -   

Celkem 8 7,5 100% 
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3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 

 

 do 35let 35-50 

let 

nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 
6,5 1 - - 7,5 

 

 

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet): 0 

     

 

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1 

 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 

řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Poskytování první pomoci 8 

Školení Lokomoce 6 

Komunikace s rodiči 1 

Dítě s vývojovou dysfázií v běžné MŠ 1 

Možnosti rozvoje řeči u dětí v předškolním věku 1 

Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ 1 

Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího 

zkvalitňování 

1 

Předmatematické představy – Jak rozvíjet 

předškoláky 

1 

Hra a dramatizace pohádek  1 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Lucie Kučeráková 

Vedoucí učitelka 

MŠ Horníkova     

  

 

 

 

 

 

Razítko a podpis ředitele 

Mgr. Roman Burda 
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Pracoviště MŠ Poláčkova 13 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

a/ Název školy:                             Základní a mateřská škola, Horníkova 1, Brno 

b/  Zřizovatel školy:                       Statutární město Brno, městská část  Brno - Líšeň 

c/  Jméno ředitele školy:                Mgr. Roman Burda 

d/  Jméno vedoucí učitelky           Mgr. Helena Vrchotová  

e/  Telefon:                                     544212947 

f/  Kapacita školy                           84 dětí: 

g/  E – mailová adresa:                  ms@zshornikova.cz 

h/  Provoz školy (od - do):             6.30. – 16.30 

ch/  Provoz jednotlivých tříd           6.30. - 16.00 

                                                           7.00 .- 16.30 

                                                           7.00 – 16.00 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole 
         

 

 

Školní rok 

2015/2016 

 

Počet 

tříd 

Celkový 

počet 

dětí  

Průměrný 

počet dětí 

na jednu 

třídu 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

Průměrná 

docházka 

 v % 

Počet dětí dle 

zák. 117/1995 

Sb.na 

4hodiny denně 

třídy standardní 3 84 22,37 11,16 79,89 0 

třídy speciální-logo 0 0 0 0 0 0 

Celkem 
3 84 22,37 11,16 79,89 0 

 

 

 

 

Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 

 

a/ Zaměření mateřské školy,  

Naše mateřská škola je jednopatrová budova, s vlastní zahradou, která je celoročně plně 

využívaná. Asi 300 metrů od MŠ je Základní škola Horníkova.  

Třídy v MŠ jsou prostorné, světlé. Estetická úroveň prostředí celé školy je na dobré úrovni, 

díky zainteresování a osobní invenci všech zaměstnanců školy. Nemáme vlastní kuchyň, 

strava je dovážena z kuchyně ZŠ Horníkova.  

Strava je pestrá, pitný režim je dodržen. Nabízíme čaj, sirupy a čistou vodu. MŠ není 

zaměřena na žádnou oficiální koncepci. Zaměřujeme se na uspokojování psychických 

fyzických potřeb dětí, s maximálním ohledem na jejich individualitu.  

Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení.  
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Vzdělávání v mateřské škole probíhalo dle 

ŠVP „Zvídavými krůčky do světa“, kdy se 

jednotlivé integrované bloky dělily na:         

krůčky do světa barev, krůčky do světa 

zázraků, krůčky do světa stvoření,         

krůčky do světa zážitků.  

Dětem nabízíme tvořivé činnosti, aktivity 

směřující k rozvoji samostatnosti, 

pohybových dovedností, myšlení, paměti, 

řeči, fantazie.  

Pracujeme s jedním dítětem nebo ve 

skupinách. Ctíme motto: „Respektovat a 

být respektován“. Podněcujeme radost dětí z učení a jejich zájem poznávat vše nové. Každý 

rok pořádáme školku v přírodě.  

Naši snahou do budoucna je rozvoj dětí v oblasti environmentální  výchovy - prohloubit u dětí 

zájem o životní prostředí.  

Spokojené a šťastné děti plné vědomostí, dovedností, kulturních návyků, dobře připravené na 

přechod do školního kolektivu je naším cílem.  

Integrace: v MŠ jsme integrovali dvě děti s diagnózou ADHD, lehká mentální retardace, 

poruchy chování a řeči  

Preferujeme tyto metody práce s dětmi 

-- prožitkové učení  

-- kooperativní učení  

-- situační učení  

-- spontánní sociální učení  

-- využití volné hry  

-- individuální kontakt s dítětem  

-- skupinová práce  

-- experimentace, manipulace, zkoumání  

-- práce s přírodním materiálem  

Nadstandardní aktivity v rámci výchovné činnosti:  

Výtvarný kroužek -1x za 14 dnů  

Keramický  kroužek –1x za 14 dnů  

Rukodělný kroužek – 1x za 14 dnů  

Sportovní  kroužek –1x za 14 dnů  

Tanečně pohybový kroužek -1x za 14 dnů  

Anglický kroužek -1x týdně  

Příprava  předškoláků –1 x týdně  
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Divadelní představení v MŠ i kult. Centru 

Plavání předškoláků + starších dětí 

Loučení s podzimem – Broučkiáda  

Drakiáda 

Advent – rozsvícení vánočního stromu  

Návštěva Mikuláše, kouzelníka  

Pečení perníčků 

Vánoční vystoupení dětí na výstavišti a v Dělnickém domě 

Návštěva 1. Tříd  v MŠ 

Tvořivá dílna s rodiči – 2 x ročně (Vánoce, Velikonoce),  

Masopust – pochovávání basy  

Otvírání studánek - Morena - loučení se zimou  

Zahradní slavnost – pálení čarodějnic  

Návštěva Líšeňáčku + zábavných center 

Společné odpoledne s rodiči – zahradní slavnost  

Akademie mateřské školy, pasování předškoláků následně 

na školáky  

Společné oslavy narozenin dětí  

Karneval  

Canisterapie  

Solná jeskyně  

Škola v přírodě  -  Křížánky  

Školní výlet do Rosic -  zámek  

Malé výlety do okolí MŠ - Hády, Ochoz, 

Bílovice, Mariánské údolí  

Návštěva záchranné služby, hasičské stanice  

Vyšetření zraku  
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Logo depistáž  

Spolupráce se ZŠ  Horníkova –společné akce: Malování na chodník. Sportovní  

dopoledne i odpoledne,  

Edukačně stimulační  skupiny – 10 lekcí, paní učitelky 1. tříd  

Oslava Dne země, Dne dětí,  

Svátek matek  

Olympiáda dětí  

Praxe studentky z Finska 2,5 měsíce  

Návštěva studentů ze  Sttutgartu  – 1x ročně  

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 

 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 4 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 

Celkem 
5 

 

 

c/ Péče o integrované děti  
 

Počet dětí Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.,) 

1 ADHD, porucha chování a řeči 

1 ADHD, lehká mentální retardace, porucha chování a řeči 

  

  

 

 

d/ Školy v přírodě 

 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 

25 dětí 4 dny 

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu. 

 

Základní výše úplaty:…550 Kč……………………………… 
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Část III. 

Účast v soutěžích 

Spolupráce se ZŠ  Horníkova  a také s jinými ZŠ  v  Líšńi  a příležitostně  s  dalším i institucemi. 

Zapojili jsme se do Vv soutěží –  Malý požárník,  Moje město,  

-   Pěvecké soutěže – Malý zpěváček 

                                                  -  Sportovní soutěže - Olympiáda 

 

Část IV. 

Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2015/2016 23 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 27 

Počet nepřijatých dětí  

Počet odvolání 1 

 

 

Část V. 

Údaje o pracovnících škol 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

    Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 

VOŠ pedagogická 1 obor sochařství 

VŠ-předškolní výchova  

VŠ-speciální pedagogika 2 

Jiné/jaké/ 1   studium  speciální ped. 

  

 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2015/2016 – stav k 30. 6. 2016 

 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na 

plně zam. 

(úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 5 5  

Nekvalifikovaní učitelé 1 1  

Celkem 6 6 100% 

 

 

   

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 
5 2 0 1 6 

 

4. Ve školním roce 2015/2016 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do 

pracovního poměru (počet): 0 

     

 

  



Strana 50 

5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……2………. 

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Metodika Wattsenglish 1 

Autoevaluace  MŠ 1 

Hry  pro předškolní  a mladší školní věk  2 

Zdravotník zotavovacích akcí 3 

Jak nastoupit do MŠ bez slziček 1 

Neurotické projevy u dětí   předš. a škol. věku 2 

 

 

 

Část VI. 

Změny ve vedení školy - žádné 
 

 

Část VII. 

Podpora školy ze strukturálních fondů  

 Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Úprava dětského hřiště a zahrady v 

přírodním stylu mateřské školy ZŠ a MŠ 

Horníkova 1 v Brně-Líšni  

Délka trvání projektu  3 měsíce (od 1. 7. – 1.10. 2015)  

Operační program  Životní prostředí (Fond soudružnosti)  

ZŠ  
b) jako partner  

Žadatel: Statutární město Brno – ÚMČ 

Brno- Líšeň  

Celková výše dotace  2.314.446,- Kč  

 

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy.  

 

 

Stručný popis projektu: 

  

1.1 Předmětem veřejné zakázky je vytvoření dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu 

přetvořením stávající zahrady mateřské školy na ulici Poláčkova 13A, a to v rozsahu 

předložení projektové dokumentace ve stupni DRS včetně soupisu prací a výkazů výměr 

zpracované Ing. Marii Bitterovou, odpovědný projektant Ing. Arch. Pavel Martykán ČKA 

03880. 

 

1.2. Takto upravená školní zahrada bude sloužit v rámci environmentální výchovy, která 

je stěžejním výchovně-vzdělávacím programem mateřské školy. 
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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 Specializační studium 

VP 

VŠ 

školní metodik prevence 1 Specializační studium 

ŠMP 

VŠ 

 

 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  3 studium spec. ped. VŠ 

 

 

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  1  

školní speciální pedagog           1 2  

 

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)- „ŠOPÍK“ – výroční zpráva 
 

 Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Horníkova má za sebou již 6.rok svojí činnosti. Poradenský 

tým pracoval v následujícím složení: 

 

JMÉNO FUNKCE 

Pavlíčková Hana, Mgr. výchovný poradce, vedoucí 

ŠPP 

Šárka Hlaváčová, Mgr.  školní psycholog  

Čoupková Ludmila, Mgr. spec.pedagog pro II.st. 

Hegarová Helena, Mgr. spec.pedagog-logoped 

Mezihoráková Hana, Mgr.  spec.pedagog pro I.st. 

Müller Jarmil, Mgr.   školní metodik prevence 

 

  

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Všichni členové poradenského pracoviště mají specializační studia a studia na VŠ ukončena.  

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: Studium výchovného poradenství - FFMU 

školní metodik prevence: Specializační studium pro školní metodiky prevence – Sdružení Podané ruce, 

o. s. Brno 

školní psycholog: MU školní speciální pedagog: PdFMU 

 

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 
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8.3 Individuální integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Vada řeči 4.,  1 

Vývojové poruchy učení 4.,5.,7.,8.,9.  10 

Vývojové poruchy chování 3.,7. 2 

Mentální lehké 7.,8. 2 

Autismus 1.,2.,3.,4.,5., 8., 9. 11 

Sluchové postižení těžké - 0 

   

Celkem  26 

 

8.4 Skupinová integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Autismus 1., 2., 4., 5., 8. 7 

Vývojové poruchy 8. 8 

Mentální lehké 8. 1 

Celkem  16 

 

 

 

Závěr:  

 

Školní rok 2015/2016 byl rokem plným aktivního života. Podle ohlasů z řad rodičů, 

zřizovatele, žáků i učitelů, je škola vnímána jako velmi dobrá a na dobré cestě. Otevíráme 3 

první třídy, daří se získávat granty, další finance a zajišťovat opravy. Konala se řada akcí pro 

žáky i veřejnost, zapojujeme se do řady projektů. Po 3 letech usilovné práce jsme získali titul 

Ekoškola. 

Výroční zpráva projednána školskou radou dne: 31. 8. 2016 

Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne: 1. 9. 2016 

 

Schválil:   

  

 

 

 

    Mgr. Roman Burda 

   ředitel ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. 
 


