Základní škola a mateřská škola, Brno,
Horníkova 1, p. o.

Výroční zpráva
školní rok 2013 / 2014

Brno

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 / neúplná škola
Počet tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný
počet
žáků na
třídu

1. stupeň

8

5

163

20,38

2. stupeň

8

4

134

16,75

Celkem

16

9

297

18,56

Kapacita

680

Kapacita MŠ Poláčkova 13 : 3 oddělení – 84 dětí (82 fyzicky)
Kapacita MŠ Horníkova 1: 4 oddělení - 95 dětí (92 fyzicky)
Kapacita MŠ celkem: 179 dětí
(V budově Horníkova 1 funguje Galerie Hády a sídlí soukromé Gymnázium Hády).

1.7 Školská rada
(§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Předseda a členové ŠR:
Předseda Martin Vrána
Bc. Michal Brutvan
Michaela Rybníčková
Petra Porčová
Mgr. Vítězslav Vardan
Mgr. Miroslava Mikulicová
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1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích
programů

Číslo jednací

Ročník

Školní vzdělávací program
Tvořivá škola v galerii
Školní vzdělávací program
Tvořivá škola v galerii
(dodatek č. 1, k 1. 9. 2013)

Č. j. ZS/154/2007

2007

Č. j.
ZSMSH1/402/2013

2013

Jiné specializace, zaměření:

1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu
Z 17-01
L 11
ŠJ - úplná
L 13
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

Počet
1
1

děti a žáci
256
83

Počet strávníků
zaměstnanci školy
a vlastní důchodci
51
10

ostatní*
47
0

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

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2013
7
6

Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet
oddělení

počet dětí

Celkem

3

79

počet vychovatelů
fyz.
3/2,5 přepoč.

Kapacita
150

Z činnosti ŠD:

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK

počet
oddělení

počet dětí

Celkem

0

0

počet vychovatelů

kapacita

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. Spolupracujeme na tvorbě nové směrnice FKSP a nové Kolektivní smlouvy.
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2.0 Údaje o pracovnících školy (k 30.6. 2014)
2.1 Odborná kvalifikace ZŠ (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyzický

%

26,494/29 + 4 RD
26,494/29 + 4 RD

100/100
100/100

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

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:
0
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:
3
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 18
2.2 Odborná kvalifikace MŠ (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyzický

%

13,5/14
13,5/14

100/100
100/100

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

2.2.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do
školy: 4
2.2.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
5
2.2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1
2.2.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 4
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2.2 Věkové složení učitelů v ZŠ
Učitelé

Věk

Muži

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

1
2
2
0
1
5
0

Ženy
4
13
7
0
0
24
4

2.2 Věkové složení učitelů v MŠ
Učitelé

Věk

Muži

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

1
0
0
0
0
1
0

Ženy
10
2
1
0
1
13
1

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu

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

Počet kurzů

Počet
zúčastněných
pracovníků

7
1

24
1

10
2
3
4
3
2

10
2
5
2
2
2

3
2
4
1
6

2
1
2
1
24

Celkem
48
z toho 3 hromadná – psychohygiena a 2x adaptační aktivity
každý pedagogický zaměstnanec prošel některým z DVPP
Školení v MŠ – v příloze

2.4 Asistenti pedagoga v ZŠ
Počet celkem (přepočtený/fyzický)
2.5 Asistenti pedagoga v MŠ
2.6
Počet celkem (přepočtený/fyzický)

2,8/7
1/2
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků Prospělo s
vyznamenání
24
23
34+2PAS
33+2PAS
28+2PAS
25+2PAS
36
31
36
19
162
135

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

1
1
3
5
17
27

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

22
6
10
17
55

28
9
22
14
73

0
1
8
0
9

0

Celkem za II. stupeň

50
16
40
31
137

Celkem za školu

299

190

100

9

1

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

1
1

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
7
0

% z počtu všech žáků školy
2,34
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 30
průměr na jednoho žáka: 0,1

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4-leté
studium
Počty přijatých žáků

Gymnázium
6-leté
8- leté
studium
studium
1
6

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

31

%

11/3
45

100

6

SOŠ

3

17

SOU

18

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 10
Důvody: stěhování, jiné
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 7
Důvody: stěhování, jiné

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Šetření na základě stížnosti na chod v nové MŠ Horníkova. Celkem 6 bodů –
realizace „ŠVP PV“, hodnocení MŠ, organizace dne, vybavení tříd hračkami,
příprava dětí na vstup do základního vzdělávání, informování zákonných
zástupců o nadstandardních aktivitách. 5 bodů stížnosti bylo nedůvodných.
Stížnost v bodě organizace dne byla důvodná. Nebyla dodržena u všech tříd max.
3hodinová přetržka mezi jídly.
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Byla upravena
organizace dne, tak aby všechny děti měly oběd ve správném čase.
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
Inspektorát práce – na stížnost bývalé paní uklízečky. Žádný z bodů stížnosti
nebyl důvodný.
Veřejnoprávní kontrola – využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu
statutárního města Brna v roce 2013 (Otevřená škola a plavecký výcvik) – vše
v pořádku.
Kontrola VZP – zjištěn přeplatek
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Proběhla
účetní oprava (převod) přeplatku.

Přehled změn ve školním roce 2013/2014 a plán dalších
aktivit:
V následujícím textu bude výčet jednotlivých změn, novinek, kterými jsme chtěli naplnit dané
cíle z koncepce rozvoje školy. Ty jsou doplněny o změny týkající se exteriérů a interiérů školy.
Navazovat budou plány a cíle na další školní rok.
V koncepci rozvoje školy bylo stanoveno 5 základních cílů (vize řízení školy).
1. Péče o žáky a zaměstnance – sounáležitost ke škole a jejím cílům. Důležité jsou vztahy.
2. Propojení s obcí (vzájemně vstřícné vztahy i s rodiči) a s praktickým životem – důraz na
EVVO.
3. Vícezdrojové financování.
4. PR – musí nás být vidět a o nás slyšet v dobrém. (Souvisí s body 1. a 2.)
5. Ustálit zaměření školy i pedagogický sbor.
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Novinky zaměřené na:
Žáky:
 Založení školního parlamentu – řešení jejich žádostí. Parlament výborně funguje včetně
komunikace mezi žáky a vedením školy.
 Práce se žáky se SVP – nákup tabletů, podpora „Šopíku“ (školní poradentské pracoviště)
 Práce s nadanými žáky – akce (Čj, VV, sport, olympiády)
 Založení školního klubu pro žáky
 Řada kroužků pro žáky
 Proběhla řada akcí pro žáky – celoškolní, třídní, HAHA dny, odpolední i pro rodiče a žáky,
dále adaptační akce, školy v přírodě, výlety, LVK
 Schránka důvěry u ředitelny
 Řešilo se minimum problémů a padlo méně výchovných opatření než v předchozích letech.
 Nový bufet pro ZŠ, zrušení automatu na potraviny a nápoje. Podpora zdravé výživy.
 Založení 2 sportovních mezi školních turnajů
 Vydán dodatek ke Školnímu vzdělávacímu programu, nový školní a klasifikační řád.
 Dokupování pomůcek, vybavování tříd
 Nová ŽK
Učitele a další zaměstnanci:
 Zlepšování atmosféry a mezilidských vztahů ve škole, komunikace; otevřenost, podpora
učitelů (relaxační křeslo pro učitele)
 Založena sborovna pro učitele s PC, tiskárnou a kopírkou
 Zpřístupněna a vybavena kuchyňka u sborovny
 Založena knihovnička s odbornou literaturou
 Podpora DVPP a hromadné školení – psychohygiena
 Akce pro učitele: 2 adaptační – Pálava (víkendová) a splutí řeky Svratky; oslava Dne učitelů a
vánoční posezení
 Setkání s absolventy, sportovní utkání se žáky
 Zajištění velmi výhodných tarifů pro zaměstnance i rodinné příslušníky u 02
 Příchod nové účetní
 Odměny na konci kalendářního roku
 Každý zaměstnanec dostává od školy k narozeninám malý dárek
Financování: (obecně se podařilo ušetřit a zároveň zvýšit výnosy – cca 300 tis. Kč)
 První úspěchy při shánění sponzorů – zrcadla do tříd, dresy pro první stupeň, hry Scrabble do
školního klubu, nádoby na tříděný odpad, drtiče pet-lahví
 Úspory v nákladech školy – zbytečné platby - pojištění právní ochrany, ŠIK, reklamy,
tiskoviny, pronájmy, telefony. Úspory činili řádově více než sto padesát tisíc korun.
 Založení spořícího účtu u naší banky.
 Úspora financí za propuštěné zaměstnance (po slučování tříd a rušení některých nepovinných
předmětů, zrušení externí mzdové účetní, platby za NF Galerie Hády).
 Vyšší výnosy z pronájmů tělocvičen a sportovního areálů, jídelny a učeben
 Granty: dokončili jsme projekt Peníze do škol. Zažádali jsme také o dotaci na rekonstrukci
školního hřiště. Zatím úspěšně cca 5 mil. Kč.
 Školní kuchyně začala vařit pro MŠ Šimáčkova. Další školka k nám přejde od září. Zároveň
jsme zavedli čipy se zachováním možnosti vybrat si jídlo až v jídelně ze 2 jídel.
Public relations – zlepšení jména školy:
 Úprava školního webu – stále se u nás něco děje (přes 150 příspěvků o akcích ve škole) –
vysoká návštěvnost
 Pravidelné publikování článků do Líšeňských novin.
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Proběhla řada úspěšných akcí pro veřejnost (Halloween, vánoční a velikonoční dílničky,
Akademie, Oslava 20. výročí založení školy, Den předškoláků, Sportovní dopoledne, Setkání
absolventů, vystoupení školního divadelního sboru, školní ples, brigáda)
Vystupování školního pěveckého sboru pavouček na řadě akcí pro veřejnost i domovech
důchodců
V Galerii Hády proběhly 4 výstavy
Založeno nové aktivní sdružení rodičů - Horníček
Spolupráce s ČIBA sport atletik, Hudební škola Yamaha
Kroužek jógy pro veřejnost
Promítej i ty – vznik „kinokavárny“ v jídelně školy
Nové logo a zaměření školy – včetně nových reklamních předmětů (trička, klíčenky, nálepky)
a tiskovin. V novém logu se odráží také charakteristika školy: SOVA – Spolupracující –
Otevřená – Všeobecná – Aktivní škola. Jsme aktivní v projektech Otevřená škola a Aktivní
škola.
Na všechny dotazy, připomínky i stížnosti vedení školy ihned reaguje. Všechny stížnosti byly
uspokojivě vyřešeny.
spolupracujeme s ostatními líšeňskými školami, s obcí, s MŠ
fungující školní parlament, družina, školní kuchyně (zaveden nový čipový systém), kroužky
První známky zlepšujícího stavu – 55 žáků na zápis do prvního ročníku, což je 100 % nárůst.

Budovy – exteriér
 Zničená fasáda byla překryta sgrafity se školním motivem v živých barvách
 Výměna informačních tabulí a značek na budově a v areálu
 Vznik nového ohniště a posezení na zahradě
 Úprava dětského hřiště, písek do pískoviště
 Brigáda rodičů a zaměstnanců školy na zahradě a hřišti
 Začátek úprav v atriu školy – odstranění keřů
 Oprava fotbalových branek na hřišti a jejich zajištění
- Interiér
 Výmalba vstupní haly a prvních tříd, sekretariátu, některých tříd
 Nové lavice a skříně do některých tříd
 Nová vitrína s poháry a diplomy, tabule cti ve vestibulu školy
 Hrací koutky – na prvním i druhém stupni (fotbálek, pink-pong, branky, stany, tunely,
koberce, koše na basket, tabule na kreslení
 Nový informační a navigační systém ve škole
 Úprava haly ve druhém podlaží – odpočinková zóna s informačními panely
 Výzdoba chodeb
 Obnova květinové výzdoby
 Nově vybaven – školní klub, učebna hudební výchovy, jídelna (nové stoly a rek. starých)
 Vytvořena učebna zeměpisu a dějepisu s interaktivní tabulí
 Rekonstrukce osvětlení, ventilace a dveří v TV
 Proběhla inventarizace
Neustále pracujeme na dobrém klimatu školy. To a výše popsané změny spolu s kvalitním
pedagogickým sborem vede ke zlepšování výchovně vzdělávacího procesu. Naši žáci zaznamenali
řadu úspěchů v různých soutěžích. Všichni žáci devátých ročníků byli úspěšně přijati na střední školy.
MŠ






Nově otevřená MŠ i v budově Horníkova 1
Tvorba nového předškolního vzdělávacího programu
Do vybavování obou MŠ
Spolupráce mezi MŠ a ZŠ
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Výsledek evaluace a plány a cíle na další období:
Dle plánu proběhla také evaluace. Na základě evaluace a informací od žáků, rodičů i učitelů
stanovujeme cíle a plán na další školní rok – případně dlouhodobý plán rozvoje ZŠ a MŠ, Brno,
Horníkova 1, p. o. Ze 120 vybraných dotazníků byla u 11 osob nespokojenost se školní družinou a
jídelnou. Na druhém stupni na vybavenost tříd.
Udržet pozitivní novinky: akce pro žáky, pro veřejnost, atmosféra ve škole, vstřícnost
vedení, málo problémů atd.
Cíle dle oblastí:
Výchovně vzdělávací proces:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Tvorba nového švp
Podpora jazyků
CLIL, angličtina do družiny a MŠ - Frog
projekt Edison, výměnný pobyt, spolupráce se zahraniční školou
Vedení školy: zlepšit organizaci akcí, plánovat dopředu, nepřetěžovat
Zlepšit kontrolní činnost
zřídit učebnu speciální pedagogiky
DVPP - dle zaměření a koncepce školy
Podpora nových učitelů, sehnat do školy více mužů
Větší spolupráce družina a I. stupeň, MŠ a škola
Zapojit více rodiče – spolupráce parlament a Horníček a MŠ. Zapojit se do projektu – „Rodiče
vítáni.“ Nabídnout vzdělávání seniorům a veřejnosti (např. práce na PC)
Nový web
Testování žáků – zavést externí testování např. SCIO? Nabídnout rodičům.

Opravy a investice, vybavení
11. Výmalba školy – chodby, třídy, výzdoba, provizorní zatemnění
12. Renovace oddělení školní družiny
13. Úprava atrií
14. Oprava schodů a zábradlí do jídelny a GH 2x
15. Oprava elektroinstalace TV
16. Oprava vodorovných rozvodů vody v přízemí školy
17. Nové vybavení do sborovny – PC, tiskárna, kopírka, kávovar :o)
18. Nová PC učebna a multimediální učebna
19. Vybavení tříd (nové skříně a lavice) závěsy, nákup pomůcek
20. Výzdoba jídelna
21. Nové označení dveří – žáci v Pč - dřevěné
22. Rekonstrukce hřiště (atletického i fotbalového) a dětského hřiště
23. Obnova školní zahrady – nové prvky
24. Nové tabule s názvem školy na střechu a plot, informační tabule – reklamní baner školy
25. Navýšení rychlosti připojení na 10 MBit
Ostatní
26. Tři první třídy
27. Expanze školní kuchyně
28. Více zdrojové financování (reklama na plot, sponzoři)
Dlouhodobý cíl:
oprava oken a zatemnění (venkovní), zateplení budovy a střechy Horníkova 1
rekonstrukce sportoviště, osvětlení, rozvodů vody, podlah, WC
MŠ Poláčkova: nové ŠVP, výmalba, doplnění vybavení, rekonstrukce dětského hřiště
MŠ Horníkova: nové ŠVP, doplnění vybavení a hraček, dokončení dětského hřiště, tvorba koutků
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5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí Počet odvolání
5
0
0
0
362 (301 MŠ
3 (MŠ)
zápisy)

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

6.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ – celkem 17 kroužků a jeden pro dospělé – jóga. Kroužky v MŠ
Poláčkova – 4 (sportík, keramika, výtvarný, flétna, předškoláčni) – blíže ve VZ MŠ.
Pro I. stupeň:
Název

Vedoucí kroužku

Počet žáků

Keramický kroužek (1. r.)

M. Petrová

9

Keramický kroužek (2.+3. r.)

M. Petrová

19

Keramický kroužek (4.+5. r.)

M. Petrová

11

Informatika v praxi

L. Škraňka

13

Taneční pohybový kroužek,
šikovné ručičky

L. Zelinková

16

Čtenářský kroužek

P. Svobodová

17

Nápravy SPU – I. stupeň

H. Mezihoráková

5

Logopedická péče

H. Hegarová

3

Název

Vedoucí kroužku

Počet žáků

Čeština je hra (6. r.)

K. Hasoňová

17

Příprava k přijímačkám z M

E. Marvanová

10

Ruský jazyk

M. Mikulicová

10

Keramický kroužek (6.-9.r.)

M. Petrová

11

Název

Vedoucí kroužku

Počet žáků

Pokusy z fyziky

V. Benešovská

13

Pěvecký sbor Pavouček

J. Mikulicová

30

Florbal (4. – 9. r.)

J. Müller

13

Keramický kroužek (dospělí)

M. Petrová

6

Literárně dramatická výchova

J. Postránecký

12

Pro II. stupeň:

Pro I. i II. stupeň:

11

Hospodaření
školy
Hospodářský
výsledek za kalendářní
rok 2013 byl + 168 181,
63 Kč. Tato částka byla
dle nařízení obce
rozdělena do fondů
následujícím způsobem:
Rezervní fond: 84 181, 63
Kč a Fond odměn:
84 000,- Kč
Pro upřesnění
přikládáme výkaz zisku a
ztrát, který odráží
rozpočet školy.
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7.0 Zhodnocení a závěr
HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ – 2. stupeň

ve školním roce 2013/2014
Činnost výchovného poradce byla realizována v několika oblastech:
1/ Kariérové poradenství
- V listopadu 2014 navštívili žáci 9. tříd Úřad práce v Králově Poli kvůli výběru
povolání.
- 14. 1. 2014 se konala schůzka rodičů žáků 9.tříd a zástupců SŠ, kde byli rodiče informováni o způsobu
přijímání na SŠ a o metodě používání zápisových lístků.
- Do poloviny března byly vypsány a zkontrolovány přihlášky na SŠ od 31 žáků 9. tříd.
- Výsledky přijímacího řízení – z 9. tříd bylo přijato na gymnázia 6 žáků, na SŠ 11 žáků, na SOU 14
žáků, z 8. tříd byli přijati na SOU 4 žáci (jsou na škole devátý rok).
2/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- Na 2.stupni se vzdělávají žáci s vývojovými poruchami učení.
Těmto dětem je věnována značná péče ze strany školního poradenského pracoviště.
- Letos bylo evidováno 42 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli integrováni v 5
běžných třídách.
- Ve 3 dyslektických třídách se učili pouze žáci se speciálními vzdělávacími potřebami. Z celkového
počtu 35 žáků v dyslektických třídách mělo 27 žáků přiznanou integraci skupinovou, 5 žáků mělo
integraci individuální. Výuka žáků s individuální integrací probíhala vždy podle Individuálního
vzdělávacího plánu (IVP).
- Na 2. stupni mělo celkem 16 žáků individuální integraci a jejich výuka probíhala podle Individuálního
vzdělávacího plánu.
- Letos se uskutečnilo 5 jednání se zákonnými zástupci žáků za účasti výchovného poradce. Při
opakovaných nebo vážnějších problémech se konaly výchovné komise, kterých bylo v letošním školním
roce celkem 10.
- Jako každý rok i letos probíhalo v září a v červnu v dyslektických třídách diagnostické čtení, které
žákům umožňuje sledovat jejich čtecí pokroky.
3/ Péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem
- Na 2. stupni letos není evidovaný žádný velmi nadaný žák.
- 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).
- 10. června byli na Líšeňské radnici přijati a oceněni starostou Líšně nejlepší žáci za letošní školní rok (
Jan Drábek-4.A, Filip Mojžíš-6.A, Tereza Koplová-8.A).
4/ Informační činnost.
- V říjnu 2013 jsem se zúčastnila informativní schůzky výchovných poradců na SPŠ Sokolská.
- Od října 2012 se naše škola zúčastňuje tříletého projektu SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví
Čichnova „Motivace žáků ZŠ, SŠ pro vzdělávání v technických oborech – Den na střední“. Pro žáky 8.
a 9. tříd a učitele byly zajištěny kurzy na SŠ Čichnova v šesti technických oblastech (Hrátky
s elektronikou, Inteligentní dům, Filmujeme, Řízení dopravy, Fyzika v pokusech, Energie v pohybu) a
ve třech netechnických oblastech (Moje banka, Teorie falešné bankovky, Putování se zásilkou). Žáci 9.
tříd se v dubnu 2014 navštívili Hi–tec centrum v Uherském Brodě.
- Výchovný poradce pravidelně poskytoval všem učitelům informace ohledně plánů, učiva a zohlednění
žáků se SPU.
- Nejvíce informací ohledně systému přijímacího řízení dostávali od výchovného poradce žáci 9. tříd a
jejich TU (možnost podání dvou přihlášek ke studiu, přijímací zkoušky u čtyřletých studijních
oborů, podávání zápisových lístků).
25. června 2014

Mgr. Hana Pavlíčková, výchovný poradce
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HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ - 1. stupeň
ve školním roce 2013/2014
V letošním roce na 1. stupni bylo 13 dětí s individuální integrací, tři z nich měly asistenta. V 1.A
pracovala asistentka Jonešová, ve 2.A p. uč. Březinová, v 5.A nejprve asistent Marvan a ve 2. pololetí ho
vystřídala asistentka Rymešová.
Ve 3.- 4. třídách proběhly vzdělávací projekty dopravní výchovy Policie ČR.
Ve 3. třídě teoretická výuka „Malý cyklista“ a ve 4. třídách teoretická výuka „Empík cyklista“.
Zápis se konal 17. a 18. ledna. Paní učitelky už od podzimu zajišťovaly propagaci naší školy, úzce
spolupracovaly s okolními MŠ. Po zápisu následovaly edukativně stimulační skupinky vedené p. uč. Hegarovou,
Svobodovou a p. uč. Janštovou.
Na 1. stupni letos pracoval s dětmi individuálně integrovanými speciální pedagog p.uč. Mezihoráková a
to v rámci kroužku. Probíhala výuka zaměřená na reedukaci SPU.
Dvěma žákům z 2.A byla poskytována p. uč. Hegarovou logopedická intervence.
4. a 5. třídy v lednu navštívily Salesiánské středisko a zde prošly tzv. vrstevnickým programem.
9. dubna se vybrané děti zúčastnily Speciální olympiády pro žáky 3. – 5. ročníku s diagnostikovanými
specifickými poruchami na ZŠ Bosonožská. Naši zástupci 4. tříd obsadili skvělé 5. místo a žáci z 5. tříd skončili
na 18. místě.
Celkem jsem v letošním roce poslala do PPP 23 dotazníků s žádostí o vyšetření a 9 žádostí o
prodloužení individuální integrace. Ne všechny děti byly dosud vyšetřeny.
Na začátku roku proběhl adaptační pobyt ve třídách 1.A a 3.A. V průběhu školního roku proběhly ve
třídách pod vedením školní psycholožky výchovné programy na zjištění sociálního klimatu tříd a následné
zlepšení vzájemných vztahů v třídních kolektivech.
S p. psycholožkou každý učitel spolupracoval podle potřeby.
Výchovná komise se sešla dvakrát. Jiné výchovné problémy si třídní učitelky řešily samy nebo se
uskutečnila jednání s rodiči většinou za účasti výchovné poradkyně. Těchto jednání bylo 28.
U některých žáků se to projevilo kázeňskými postihy v pololetí nebo nyní na konci školního roku.
Dva žáci z 5. tříd odchází na osmiletá gymnázia.
Výchovná poradkyně se zúčastňuje schůzek s vedením školy a také dvakrát za měsíc schůzky školního
poradenského pracoviště.
24. června 2014

Mgr. Hana Mezihoráková
výchovná poradkyně pro 1. stupeň

PAS třída
Celý rok třída fungovala na jedničku. 4 žáci (kapacita třídy
je 6 žáků) pracovali dle plánu. Nebyli řešeny žádné
problémy. Naopak žáci si přichystali pro rodiče 2 besídky,
zvládali i mimoškolní akce a exkurze. Probíhala canisterapie
a další nadstandardní aktivity. Vedení třídy PAS bylo
chváleno i paní Žampachovou z SPC Štolcova.
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) konzultace s asistenty pedagoga
Plány a cíle:
Větší informovanost rodičů žáků s SPU (alespoň jedenkrát za rok se sejít a probrat s nimi zprávu z PPP, vysvětlit
jim některé věci, jimž evidentně nerozumí).
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

za školní rok 2013/2014
Školní metodik prevence:

Mgr. Jarmil Müller

Výroční zpráva metodika prevence
Minimální preventivní program pro rok 2013/2014 bych hodnotil z větší části kladně. Dařilo se nám plnit
stanovené úkoly i cíle a udržet dobrou atmosféru ve škole bez častých projevů rizikového chování
mládeže.Proběhla řada specifických i nespecifických preventivních programů na obou stupních podle plánu i
nadplán.

Cílem prevence bylo předcházet projevům rizikového chování, v případě jejich zjištění ve
spolupráci s rodiči i dalšími institucemi zamezit jejich dalšímu šíření. Svoji pozornost jsme
zaměřili na posílení kladného sebehodnocení, schopnosti samostatného rozhodování,
asertivity žáků, u kterých se projevují náznaky nízké sebedůvěry a nerozhodnost. 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:
1. alkohol a kouření
2. komunikace a vztahy mezi žáky
3. kybersvět a zneužívání internetové komunikace
4. školní šikana
5. záškoláctví
Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2013/2014
Jednorázové aktivity
Seznámení VP a všech vyučujících s programem prevence rizikového chování, jejich spolupráce na jeho plnění,
začlenění problematiky prevence SPJ do výuky (třídnické hodiny, hodiny Ov, Vkz, Tv).
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.,3. a 6. ročníky
Beseda pro 2.stupeň „Pobavme se o alkoholu“
Drobná majetková kriminalita (1. a 2.stupeň) – vandalismus, trestný čin, přečin (školní metodik prevence)
Prevence kouření a užívání alkoholu - 1.stupeň
Beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany „Bezpečný internet“ – 1. a 2.stupeň
Dotazníkové šetření třídních vztahů – 1. a 2. stupeň dle zakázky pro ŠP
Beseda pro 7. a 8. ročníky na téma Poruchy příjmu potravy
Besedy na téma zdravého životního stylu, výchovné styly, příprava na školu v MŠ
Volba povolání-testy a dotazníky profesionální orientace (9.třídy)
Právní vědomí žáků (přednáška JUDr. Živěly, 8. - 9. třídy)
Zážitkové programy
Cesta labyrintem města – 6. ročník
Bezpečná síť – 1. až 6. ročníky (program Abrakadabra)
Já a droga – 8. ročníky
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Aktivity dlouhodobějšího charakteru
Spolupráce se salesiánským střediskem (SALESKO) Líšeň, Kotlanova
– vrstevnické programy pro 5. - 9. ročníky, za účasti ŠP, tř.učitele s časovou dotací cca 5 hodin
Spolupráce s nízkoprahovým klubem Likusák občanské sdružení Ratolest), návštěvy 7. - 9. tříd v prostorách
zařízení, spojené s prezentací filmu a besedou
Opětovné zapojení do dotazníku DROGY zaměřeného na oblast protidrogové prevence
Programy pro třídní kolektivy „Klima třídy“ pro 2. - 9. ročník - zaměřeno na vzájemné vztahy v třídním
kolektivu, dynamiku třídy a problematiku rizikového chování – šikana, kouření, kyberšikana, alkohol…
Výukové programy v oblasti dopravní výchovy (Odbor prevence Městské policie Brno, Empík cyklista – 3., 4.
ročník.)
Průběžná aktualizace nástěnky s protidrogovou tematikou (zapojení žáků projektovou formou), nástěnky
Školního poradenského pracoviště, Saleska a Likusáku
CO SE PODAŘILO?













Sepsání MPP pro školní rok 2013/2014
Zavedli jsme si každý konzultační hodiny viz.
Organizace školního roku
Začlenění prevence do třídnických hodin
Aktualizace nástěnek prevence
Adaptační pobyt žáků 6. ročníku
Vytvoření dotazníku pro mapování drogové
problematiky na půdě školy, ze kterého vyplynulo,
že 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 Empík cyklista – 3., 4. ročník
Každé čtvrtletí proběhl HAHA den
Na 1. i 2. stupni se prevence plní ve výuce dle tématických plánů. Probíhají i další třídní akce.
Podařilo se snížit počet šetření rizikového jednání

Rizikové chování u žáků (ve třídách) řešíme ve spolupráci s TU, ŠP, popř. VP, zákonnými zástupci,
řešené případy evidujeme.
CO SE NEPODAŘILO?








Ne všechny třídy mají pravidla tříd, některé třídy mají „pravidla pro pravidla“ (budeme na tom pracovat
v příštím školním roce)
Pokračovat v programu Cílené prevence MP ČR
Neproběhl zážitkový program Třída jako tým – 9. ročníky
Zahájit preventivní program Normální je nekouřit. Tento program je přesunut na příští rok
Nepodařilo se navázat užší spolupráci s rodiči problémových žáků
Největším problémem v oblasti prevence zůstává kouření žáků(mimo školu)
Musíme se také zaměřit na neomluvenou absenci a narůstající agresivitu mezi některými žáky
Mgr. Jarmil Müller
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Zpráva koordinátora EVVO za rok 2013/2014
1. Projekty:

Recyklohraní
Fond Sidus
Sbírka Centropen
Sponzorská zrcadla do tříd
Postavme se hladu
Litter Less (v rámci programu Ekoškola)
Pomoc útulku Kociánka

2. Akce a soutěže:

Promítej i Ty!
Sběr kaštanů
Sběr papíru
Sběr víček z PET lahví
projektový den Den Země

3. Závěr a doporučení
1) ZAPOJENÍ DO PROJEKTŮ
Aktivitami nejrůznějších projektů se zabýváme v předmětech environmentální a globální výchova. Předměty nabízí
žákům především možnost seberealizace v takových projektech, kdy drobnými „lokálními“ činy pomáhají zmírnit velké
„globální“ problémy. Žáci se učí vymýšlet, plánovat, rozdělit si úkoly, propagovat, realizovat a vyhodnotit své projekty
pomáhající světu nebo zabývajícími se organizováním akcí pro školu a spolužáky. V rámci předmětu pracuje několik
týmů na různých projektech.


projekt Recyklohraní
V rámci předmětu Enviromentální výchova žáci 7. A a jejich třídní učitelka Guziurová celý rok plnili nelehké
úkoly, za které získávali pro naši školu body. Během roku se v rámci plnění úkolů dozvěděli spoustu informací o
třídění a recyklaci odpadů i o šetření energií. Po nelehké práci následuje odměna, proto si za nasbírané body mohli
vyzvednout pěkné a praktické odměny pro třídu – lepidla, propisky, barevné papíry, barvy na sklo i výukové DVD o
rybách pro potřeby všech žáků naší školy. Plnění úkolů všechny bavilo a v zapojení do projektu tedy budeme určitě
pokračovat i v příštím roce.
Naše škola je sběrným místem pro odběr elektrozařízení. Kontejnery pro elektroodpad jsou umístěny v prostorách
vestibulu školy. Spolupracujeme i s firmou Ekolamp, která odebírá použité baterie.



projekt Fond Sidus
V listopadu
před třídními schůzkami završili svůj projekt žáci z 8. B, kteří se v rámci předmětu Globální výchova zapojili
do projektu Fondu Sidus. Fond Sidus je obecně prospěšná společnost, která pořádá charitativní sbírky na
pomoc dětem v nemocnicích. Jednak poskytuje finance na vybavení a přístroje několika dětským oddělením
v různých nemocnicích. A také finančně podporuje konkrétní děti, které potřebují ke zdárnějšímu zvládání své
nemoci drahé pomůcky a přístroje, které si nemohou jejich rodiče dovolit koupit.
Zapojení v projektu sestávalo z propagace a prodeje časopisů plného her a vystřihovánek pro děti. Výtěžek
z prodeje těchto časopisů byl zaslán Fondu Sidus. Žáci si profesionálně připravili ranní informativní hlášení do
školního rozhlasu. O přestávkách pak časopis představili spolužákům, aby o něm mohli říct doma rodičům.
Před třídními schůzkami ve vestibulu školy pak zábavný a zároveň prospěšný časopis šel díky pokračující
dobré propagaci žáků skvěle na dračku. Žáci svou angažovaností získali na podporu dobré věci téměř 1 000
Kč.



projekt Sbírka Centropen
žáci z 8. B v prvním pololetí školního roku v předmětu Globální výchova organizovali ve škole sbírku
vypsaných Centropenů. Organizace sbírky nabízela užitek hned dvakrát:



za každý vybraný Centropen věnuje tato firma 10 haléřů na Konto Bariéry, které podporuje lidi se
zdravotním postižením
zároveň v rámci této celorepublikové soutěže firma Centropen odmění třídu, která nasbírá nejvíce
Centropenů, nemalou finanční odměnou!

Tato částka by se použila na vylepšení školy v rámci nápadů, se kterými přišli žáci právě z 8. B, 8. A a 7. A. Žáci
umístili do tříd krabice určené ke sběru vypsaných Centropenů a pravidelně sbírku propagovali ve školním
rozhlase i vytvořením vlastních propagačních letáčků. Finanční odměnu sice naše škola nezískala, žáci však
získali mnoho zkušeností s projektovou činností, organizací práce a rozdělením rolí, a především se naučili
účinně domlouvat v rámci kolektivu.
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projekt Sponzorská zrcadla do tříd
vybraní žáci z 8. B se na pár týdnů stali školními fundraisery, čili oslovovali potencionální sponzory.
Vzhledem k tomu, že se jednalo a materiální podporu zrcadla do tříd, nejvhodnější bylo oslovit přímo firmy,
které vyrábějí rámy a zrcadla. Žáci vyhledávali blízké firmy, získávali na ně kontakty a vytvořili emailovou
žádost o sponzorský dar. Hlavním fundraiserem byla Veronika Bednářová, která text pro sponzora navrhla a se
sponzorem pak komunikovala.
mezinárodní kampaň Food right Now – Postavme se hladu, kterou pořádala organizace Člověk v tísni . Akce
„Naše posvícení“ se konala na Světový den výživy dne 16. 10. v restauracích a školách po celé České
republice. Na naší škole spolupracovali žáci 8. A společně s paní učitelkou Guziurovou a uspořádali přednášku
pro žáky 5. – 9. ročníků v tělocvičně školy. Program uvedly Veronika Domesová a Ellen Koppová z 8. A
připravenou prezentaci, ve které upozornily na problematiku hladu ve světě. Svým spolužákům a vyučujícím
také zdůraznily, že hladovějícím ve světě mohou pomoci i lidé v České Republice. Stačí málo – přemýšlet a
nakupovat lokální potraviny (tzn. pěstované a vyrobené v našem okolí, prodávané např. na farmářských trzích
nebo přes tzv. bedýnkování). Přednáška byla doplněna promítnutím krátkého dokumentárního filmu Náramky
od Kamar z cyklu Jeden svět na školách a soutěžním dotazníkem, který rozdali žáci 8. A. Po vyhodnocení byla
předána odměna do tříd 6.C a 5.A.



kampaň Litter Less
kampaň byla pořádána v rámci programu Ekoškola, do kterého
je naše škola již několik let zapojena. Kampaň pojednává o
třídění odpadu a tím pádem snížení celkového množství odpadu
na naší Zemi. Doslova "odpadkuj méně". V rámci této kampaně
třída 7. A organizovala druhý týden v prosinci sběr papíru (9.
- 11. 12.). Za výtěžek ze sběru papíru se nakoupily nejen
odměny největším sběračům, ale také koše na tříděný odpad do
školy. V rámci kampaně třída 8. A pořádala v červnu osvětový
a zábavný program plný soutěží a her s tematikou třídění
odpadu pro žáky z I. stupně. Už samotné zahájení celé této
odpadové kampaně byla velká show. Děvčata z 8. A uspořádala
na chodbách I. stupně moderovanou módní přehlídku
s hudebním doprovodem v modelech vytvořených z odpadových materiálů. Všichni tak mohli obdivovat
papírové sukně, náhrdelníky a náramky z papíru, korále z PET víček nebo šaty z pytlů do koše. Nechybělo ani
informování mladších žáků o kampani, o třídění odpadu a vlastní originální básnička ke kampani Litter Less.
Na všechny tyto aktivity a nákup košů na tříděný odpad jsme dostali 8 500 Kč od organizátora kampaně
sdružení Tereza.



projekt Pomoc útulkům
Na konci ledna osm žákyň 8. A a paní zástupkyně Kruťová
navštívili útulek Kociánka, který neslouží jen opuštěným
psům, ale také kočkám nebo zde najdeme dokonce krávu, prase
či koně. Děvčata nafotila a na kameru natočila obrovské
množství materiálu. Kromě smutných příběhů jednotlivých
pejsků, jsme se dozvěděli mnoho informací o fungování útulku,
o tom jaká je nejvhodnější pomoc opuštěným zvířatům. Kdy
nám paní ošetřovatelka vysvětlila, že hračky a pamlsky jsou
psům opravdu k ničemu a že je pes sežere a nic z toho
dlouhodobě nemá, navíc nejsou pro každého. Nejlépe tedy
pomůžeme hlavně, zakoupením kvalitního žrádla, případně financemi na léčbu nemocných zvířat nebo těch,
co sem byli přivedeni zubožení a potřebují pomoci se uzdravit. Děvčata pro tyto účely vytvořila facebookovou
stránku, https://www.facebook.com/pages/Help-for-DOG-cz/788879781129328.
Tam umístila video i prezentaci, kterou také představily na školní akci pro veřejnost - Promítej i Ty! Dále
pak vyrobily spoustu výrobků se psí tematikou, které prodávaly na Velikonočním jarmarku ve škole. Projekt
„pomoc útulkům“ byl velice úspěšný. Žákyně vybraly 2608 Kč, za které pro útulek, kterému se rozhodly
pomáhat, nakoupí kvalitní žrádlo.



projekt Organizace a propagace fotbalového turnaje o putovní pohár ředitele školy
V dubnu se na školním hřišti uskutečnil první ročník turnaje v kopané O pohár ředitele školy ZŠ Horníkova. O
krásný putovní pohár se utkali hráči ZŠ Horníkova, ZŠ Masarova, ZŠ Kamenačky a ZŠ Krásného. Nemalou
měrou se na propagaci a pořádání turnaje podílela třída 8. A, která se organizaci akce věnovala v rámci
projektového vyučování v předmětu Globální výchova vedená Mgr. Z. Kruťovou, a to především žákyně K.
Klossová, K. Hlaváčová, E. Koppová a M. Kubešová. Odborným poradcem při hromadě papírování a
organizačních záležitostí byl Mgr. V. Vardan.
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2) SOUTĚŽE A AKCE NAŠÍ ŠKOLY
 Akce Promítej i Ty!
pravidelně probíhaly na naší škole od února, kdy se vždy první úterý v měsíci ve školní jídelně promítal dokument
z festivalového cyklu Jeden svět. Poté následovala diskuze s odborníky o daných tématech. Zavedena byla i školní
kinokavárna, která umožnila návštěvníkům občerstvit se před sledováním filmu. Příkladem promítaných filmů byl
dokument Z popelnice do lednice nebo Punkový syndrom. Největším úspěchem bylo promítání filmu Na stupních
vítězů, kde vedl diskuzi bývalý olympionik Gejza Valent.


sběr kaštanů a starého pečiva
Od září do října probíhal na škole tradiční sběr kaštanů a starého pečiva pod dohledem paní učitelky Pelikánové.
Do této akce se zapojili především žáci z prvního stupně. Nejlepší sběrači se za odměnu zúčastnili Výukového
programu v lese.



soutěž ve sběru papíru
V prosinci a červnu také v rámci EVVO proběhla soutěž ve sběru papíru.
Sbíraly se noviny, letáky i víčka od PET lahví. Celkově se nasbíraly zhruba 4
tuny papíru a žáci byli odměněni krásnými cenami a diplomy. Při sběru
pomáhali paní učitelce Guziurová žáci 7. A.



sběr víček z PET lahví
Na naší škole proběhl současně se sběrem papíru i sběr víček z PET lahví. Jednalo se o sbírku, kterou zaštítila třída
7. A v rámci předmětu Enviromentální výchova. Žáci pomohli vytvořit letáčky a plakáty a pomohli paní učitelce
Guziurové i při samotném sběru. Vybralo se několik tisíc víček, která v několika obrovských pytlích i malých
taštičkách nosili žáci naší školy pro dobrou věc. Naším cílem bylo pomoci rodičům malého Daniela zakoupit
zdravotní pomůcku. Velký dík patří školní družině, která se rozhodla věnovat víčka ze svého celoročního sběru a
sourozencům Taušovým.



projektový den Den Země
I letos jsme v naší škole oslavili Den Země, který připadá na 22. dubna. My ho však vzhledem k volným dnům a
prázdninám uspořádali v pátek 9. května. Program byl pestrý, poučný a zábavný. Pro 1. i 2. stupeň bylo připraveno
10 stanovišť s domácími mazlíčky a 2 stanoviště branné výchovy. Celkem 10 žáků z 5. A, 6. C a 8. B si asi měsíc
připravovali informace a trénovali své prezentace pro spolužáky. Mohli jsme se setkat s křečkem, morčetem,
zakrslým králíkem a různými rasami pejsků. Ve škole máme samé odvážné žáky, tak se nikdo nebál ani na stanovišti
s ježkem africkým, krajtou, gekony a sklípkanem. Velkou pochvalu si zaslouží žáci, kteří si připravili povídání o
svých mazlíčcích, spolu s ukázkou stravy, hračkami a další pomůckami. Malé i velké děti byly ze zvířátek nadšené a
moc je bavilo zjišťovat o nich různé informace do pracovních listů a mazlit se s nimi. Na stanovišti branné výchovy
byly k vidění staré plynové masky i protichemický oblek. Děti se dozvěděly, jak se v případech ohrožení chovat, jak
se dá rychle transportovat člověk nebo také, jak se dělá nepřímá masáž srdce či jak fixovat zlomenou končetinu. Na
přípravách aktivity s domácími mazlíčky se podíleli žáci 8. B a připravovali ji v hodinách globální výchovy.
Součástí byl také sběr nepotřebných dek, koberců, pelechů, obojků, vodítek a hraček pro týrané pejsky odkoupené z
množíren psů, kde žili v nevyhovujících podmínkách.
Dále pak měli mladší a starší žáci odlišné aktivity se svými vyučujícími. První stupeň se ještě věnoval domácím
mazlíčkům a druhý stupeň se věnoval aktivitám programu Ekoškola. Starší žáci mapovali ve škole oblasti týkající
se ekologického a šetrného přístupu k problematice odpadu, energií, spotřeby vody, přírodního prostředí školy a
stravování. Zjistili plno informací, které prezentovali poslední vyučovací hodinu na společné konferenci. Předali
řediteli školy návrhy na nákup věcí, které by zajistily ekologičtější provoz – například dvojí splachování na WC,
zateplení budovy, teploměry do tříd apod. Sami žáci podnikli některá opatření, která byla v jejich silách - ve škole se
tedy objevily popisky k rostlinám, k vypínačům, upozornění k šetření vodou a do mnoha tříd byly rozmístěny koše
na tříděný odpad (papír a plast).

3) ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
Jako koordinátor EVVO hodnotím kladně přístup vedení školy a jejích zaměstnanců, přístup žáků a jejich neustále se
zlepšující postoj k enviromentální problematice.
Nadále budeme třídit papír, plasty, hliníkové obaly a elektro zařízení, organizovat sběry papíru i kaštanů a nově i víček z PET
lahví.
Zapojení žáků do programu Recyklohraní i Ekoškola je naplánováno i na příští rok.
Doporučuji pokračování Promítej i Ty! a zapojování se do osvětových akcí s globálními tématy.
Budeme informovat žáky o enviromentálních tématech v přírodovědných předmětech i prostřednictvím nástěnek a na
školním webu.
Budeme se snažit je motivovat pro účast v soutěžích i samostatné práci v rámci projektů.
Mgr. Veronika Guziurová

koordinátor EVVO
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Zhodnocení práce metodického sdružení, předmětových komisí a školní
družiny
Závěrečné hodnoceni práce MS 1. – 5. ročníku
MS I. stupně začalo pracovat v srpnu 2013 za přítomnosti učitelek prvního stupně a vyučujících druhého stupně,
kteří vyučují na prvním stupni. Domluvili jsme se na sjednocení sešitů ve všech předmětech, na úpravě ŽK,
zápisu pořadí předmětů v TK a katalogových listech, omlouvání nemocných žáků, vypsání a vyvěšení rozvrhů
v jednotlivých třídách, na dalších organizačních záležitostech, týkajících se školní dokumentace, integrovaných
žáků a klasifikaci.
V průběhu šk. roku jsme se scházely, abychom řešily organizační záležitosti, které vyplynuly z provozních
porad. Nejdůležitějším úkolem bylo zpracování průřezových témat a jejich zápis do připravených tabulek, které
připravila Mgr. H. Hegarová, koordinátorka ŠVP.
Vypracování PT jsme si rozdělili následovně:
1.roč. ČJ, M, PRV, PČ
J. Pelikánová
2.roč. ČJ, M, PRV, PČ
M. Hanáková
3.roč. ČJ, M, PRV, PČ
P. Svobodová
ČJ 4. a 5.roč.
E. Luňáková a P. Baláková
M 4. a 5.roč.
M. Popková
Vlastivěda 4. a 5.roč.
H. Mezihoráková
Přírodověda 4. a 5.roč. P. Baláková a E.Luňáková
AJ 1. – 5.roč.
L. Plšková
HV 1. – 5.roč.
M. Mikulicová
TV 1. – 5.roč.
J. Muller
VV 1. – 5.roč.
M. Popková
PČ 1. -5.roč.
H. Mezihoráková
Informatika
L. Škraňka
Účast na školení:
H. Mezihoráková -Jak vyzrát na čtenářskou gramotnost ve 4. a 5.roč. ZŠ
H. Hegerová – ŠVP v praxi
E. Luňáková – Základy grafomotoriky , nácvik čtení a psaní u dětí PAS
P. Svobodová – Školní (ne)úspěšnost a možnosti jejího ovlivňování
H. Hegarová, M. Jonešová, J. Pelikánová – IVPpro integrovaného žáka ve školní praxi
P. Baláková – Myšlenkové mapy…
E. Luňáková –Edukativně stimulační skupiny pro děti předškolního věku
H. Hegarová – Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole
H. Hegarová – Vyhodnocování efektivnosti praxe ŠVP
E. Luňáková - Workshop: stimulace předškolního dítěte
H. Mezihoráková – Zpracovávání vzdělávacích materiálů pro ZŠ směřující k rozvoji informační gramotnosti
Všichni učitelé a asistentiI.St. se zúčastnili:
školení v terénu – rafty
Psychohygiena
Akce, kterých jsme se zúčastnily se svými třídami:
Proběhlo fotografování prvňáčků do MF Dnes.
Proběhlo klasické fotografování prvňáčků.
Školní psycholožka připravila adaptační programy pro 1.A, 2.A,3.A.
Vypracovaly jsme plány rozvoje a IVP pro integrované žáky.
Žáci 1.A se zúčastnili malování na chodníku s předškoláky z MŠ Poláčkova.
Ve třídách proběhla“ Mikulášská nadílka“. Děkujeme Mgr. Hasoňové za vzornou přípravu této akce.
Žáci 3.A vyrobili plakáty do okolních MŠ na Mikulášskou nadílku.
Proběhlo sportovní dopoledne pro předškoláky z okolních MŠ. Akci zorganizoval Mgr. J. Muller, děti provázela
školou vychovatelka J. Peloušková.
Děti z MŠ Poláčkova nachystaly pohoštění- perníčky- pro žáka 1.A v předvánočním čase.
Učitelky I. st. se zúčastnily přípravy a realizace hallowenského odpoledne.
Hallowenské dopoledne proběhlo v oranžovém duchu pro celý první stupeň.
Připravily jsme stanoviště se zajímavým programem na „Den předškoláků“.
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Navštívili jsme div. představení šk. dramatického kroužku „Bitva o buráky“.Děkujeme za pěkné představení
panu učiteli J. Postráneckému.
Ve všech třídách proběhly vánoční besídky ve vánočně vyzdobených třídách.
Děti se zapojily do prosincového sběru papíru.
Proběhlo vánoční fotografování .
Žáci shlédli „Vánoční písně a koledy“ (divadlo Matýsek, Nový Bor)
Celý podzim probíhal sběr kaštanů a starého pečiva.
Žáci 2.A a 3.A navštívili předvánoční dílny na zámku Náměšť na Hané.
ŘŠ, ZŘ a Mgr. J.Pelikánová a Mgr. P.Svobodová navštívili před zápisem okolní MŠ.
Proběhl „Den otevřených dveří“ pro rodiče a jejich předškoláky.
Učitelky z PAS třídy navštívily se svými žáky hvězdárnu a brněnské podzemí.
Mgr. J. Muller zorganizoval soutěž ve šplhu a „Opičí dráhu“ pro 1. – 3.roč., sportovní soutěže ve vybíjené a
florbalu pro 3.- 5.roč.
Průběžně jsme zapisovaly známky do IŠkoly .
Připravily jsme a realizovaly jsme zápis do 1. třídy ve dnech 17. a 18.ledna 2014.
Objednaly jsme pomůcky pro děti s SPU.
Navrhly jsme nákup věcí, které by na chodbách zpříjemnily chvíle odpočinku o přestávkách.
Ve 2. – 5.roč. napsali žáci pololetní prověrky.
Ve 2. – 5. Roč. proběhlo sebehodnocení žáků.
Udělaly jsme inventarizaci ve svých třídách a kabinetech.
Spolupracovaly jsme se školní psycholožkou.
Do ŠVP jsme zapracovaly finanční gramotnost a zapsaly jsme PT do TK po konzultacích s koordinátorkou ŠVP
– Mgr. H.Hegarovou.
Dětem se líbil „Plesový den“ a „Pyžamový den“.
Děti shlédly výukový program ABRAKADABRA.
Žáci 1.A spolu s MŠ Horníkova shlédli pohádku „Malovaná pohádka“.
Zúčastnili jsme se programu s dravými ptáky – SEIFEROS.
Žáci prvních, třetích a čtvrtých tříd shlédli program „Nejbohatší ekosystémy planety Země“.
Proběhlo fotografování žáků ke Dni matek.
Žáci 2. – 5.roč. se zúčastnili matematické olympiády CVRČEK a KLOKAN.
Vybraní žáci se zúčastnili dyslektické olympiády .
Podílely jsme se na přípravě a realizaci akce pro rodiče „Velikonoční dílny“ ve školní jídelně.
Proběhla třídní kola recitační soutěže a následně školní kolo.
Průběžně jsme prezentovaly své třídní kolektivy v článcích na školním webu.
S ŘŠ jsme řešily třídnictví ve šk. roce 2014/15.
Posluchačky Lékařské fakulty připravily pro naše žáky poučný program o ústní hygieně a správném čištění zubů.
Zajímavý byl program LITTER LESS, který si připravily žákyně 8.A pro všechny třídy prvního stupně pod
vedením ZŘ Mgr. Z. Kruťové.
Všem dětem se líbil „Den mazlíčků“.
Žáci shlédli divadelní představení, které nastudoval Mgr. J.Postránecký se členy divadelního kroužku.
Zúčastnili jsme se sběru papíru a víček od PET lahví.
Většina třídních kolektivů nacvičila program na školní akademii, jehož součástí bylo pasování prvňáčků na
čtenáře.
Všechny třídy I.st. odjely do ŠvP:
1.A,3.A,4.A,4.B,5.A,5.B – jely do RS Křižanov.
2.A vycestovala do Jevíčka.
Třída PAS jela na výlet do Dinoparku a ZOO ve Vyškově.
Dopracovaly jsme charakteristiku předmětů. Do ŠVP je zapracuje Mgr,. H.Hegarová.
TU letošních tříd vybraly učebnice za letošní šk. rok a odevzdaly je do skladu učebnic. Zároveň vybraly peníze
za poškozené učebnice a předaly je sekretářce paní Barešové.TU zkontrolovaly počty učebnic na příští šk. rok.
Zorganizovaly jsme hromadný nákup pracovních sešitů , sešitů a pomůcek pro příští školní rok.Vybrané peníze
jsme předaly sekretářce paní Barešové. Návratky podepsané rodiči jsou uloženy u Mgr. H.Hegarové.
Napsaly jsme závěrečné prověrky ve všech třídách I. stupně.
Žáci se zúčastnili Školní olympiády a Branného dne.
Proběhlo fotografování třídních kolektivů.
Pěkný úspěch zaznamenali naši mladí zdravotníci. Na soutěž „Mladý zdravotník“ je připravila Mgr. H.Hegarová.
Pod vedením Mgr. J.Mullera sehráli úspěšně žáci 2.a 3. tříd fotbalová utkání mezi školami v Líšni.
Nejlepší sběrači kaštanů z celého I.stupně jeli s Mgr. J. Pelikánovou a asistentkou Mgr. M. Jonešovoudo
Křtinského polesí na každoroční výlet a vyhodnocení akce hajným – panem Grycem.
Tu vytipovaly žáky pro Projekt CZ.1.07/1.1.00/46.0015, „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních
školách“.
Zpracovala Mgr. J. Pelikánová

21

Zhodnocení předmětových skupin
Předmětová komise:

Člověk a příroda

Zapojení učitelé:
Mgr. Veronika Guziurová (Přírodopis, Chemie, Environmentální
výchova)
Mgr. Zuzana Kruťová (Přírodopis, Globální výchova)
Mgr. Veronika Benešovská (Fyzika)
Mgr. Vítězslav Vardan (Zeměpis)
Mgr. Roman Burda (Zeměpis)
1.

2.

3.

Hodinové dotace předmětů:
Ch – 4 hodiny (8. a 9. ročník 2 hodiny týdně)
Př – 7 hodin (9. ročník 1 hodina týdně)
F – 6 hodin (7. a 8. ročník 1 hodina týdně)
Z – 8 hodin (6. až 9. ročník 2 hodiny týdně)
Ev – 2 hodiny (7. ročník)
Gv – 2 hodiny (8. ročník)
Materiální podmínky:
Fyzika
Výuka fyziky probíhá výhradně v učebně fyziky. Vedle učebny se
nachází kabinet, kde jsou uloženy všechny pomůcky, které se
používají k výuce.
Učebna je prostorově dostatečně dimenzována pro výuku, nicméně řešení některých detailů je nepraktické. Jedná
se zejména o nevyhovující (nedostatečnou) možnost zatemnění, díky kterému je ve slunečných dnech obtížně
využitelný projektor a prakticky nelze provádět velkou část atraktivních pokusů z oblasti optiky.
V letošním roce se podařilo obohatit vybavení fyzikální učebny o několik zcela nových demonstračních pomůcek
(např. vakuová pumpa, souprava pro elektrostatiku, žákovské měřicí přístroje aj).
Jako dobrou hodnotím vybavenost demonstračními i žákovskými pomůckami pro oblast elektřiny a magnetismu.
V učebně se nachází interaktivní tabule, která však funguje jen jako promítací plátno. Software pro práci s tabulí
není využitelný vzhledem k dlouhodobé nefunkčnosti „pera“.
Přírodopis
Výuka fyziky probíhá převážně v učebně přírodopisu. Vedle učebny se nachází kabinet, kde jsou uloženy všechny
pomůcky, které se používají k výuce.
Učebna je dostatečná pro výuku. Je k dispozici stolní počítač s připojením na internet i dataprojektor. Problémem
je nevyhovující (nedostatečná) možnost zatemnění.
V letošním roce se podařilo obohatit vybavení o několik zcela nových demonstračních pomůcek (např. model
květu, mikroskop s připojením k počítači, mikroskopické preparáty aj).
Nadále doporučuji vybavovat učebnu názornými modely především ze zoologie a botaniky.
Chemie
Výuka chemie probíhá výhradně v učebně chemie. Je zapotřebí renovace učebny chemie (výměna lavic a linolea,
odřezání nepoužívaných skříněk mezi lavicemi) a zavedení internetu do uč. chemie. Stolní počítač a dataprojektor
je přítomen.
Vedle učebny se nachází chemický sklad, kde jsou uloženy všechny pomůcky a chemikálie, které se používají
k výuce. K dispozici je také chemická laboratoř, plyn není revidován.
V letošním roce se podařilo obohatit vybavení o několik zcela nových demonstračních pomůcek (žákovské
soupravy skládání molekul, souprava pro rozbor vody) a doplnit vybavení laboratorního skla a pomůcek.
Zeměpis
Výuka probíhá v učebně zeměpisu a v terénu. Někdy jsou využívané učebny PC, často interaktivní tabule.
V některých třídách se používají pracovní sešity od nakl. Nová škola. Vznikl nový podpůrný web pro výuku
zeměpisu.
Akce, soutěže a projekty:
Děti zachraňují životy
Dne 20. 9. 2013 se žáci devátých tříd a paní učitelky Pavlíčková a Guziurová zúčastnili přednášky o poskytování
první pomoci v hale Vodova a pod vedením přítomných záchranářů si vyzkoušeli první pomoc. Dále viděli ukázku
použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED). Hromadného nácviku resuscitace se zúčastnilo celkem
339 žáků a proběhl tak pokus o český rekord v hromadné resuscitaci. Vše zaznamenávala televize Prima a malý
rozhovor jí poskytli i žáci naší školy (video ke zhlédnutí na http://play.iprima.cz/odpoledni-zpravy/odpolednizpravy-2092013).
Přírodovědný KLOKAN
V říjnu bylo paní učitelkou Guziurovou organizováno školní kolo prověřené soutěže Přírodovědný KLOKAN,
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která je zaměřena na dovednosti kombinující logické myšlení, enviromentální smýšlení a přírodovědné znalosti.
Školní kolo soutěže proběhlo dne 16. 10. a zúčastnili se ho žáci 8.A a 9.A. Celkově v kategorii Kadet (pro 8. a 9.
ročníky) získala první místo Veronika Domesová (8.A), na druhém místě se umístila Kristýna Klossová (8.A) a
třetí místo obsadila Markéta Mašová (9.A).
Sapere-zdravý životní styl
V tomto roce se naše škola zapojila již potřetí do soutěže Sapere (podporováno MŠMT), která žákům pomáhá
získat přehled o všem, co se týká zdravého životního stylu. Jedná se o celorepublikovou motivační soutěž, do které
se žáci naší školy mohli dobrovolně přihlásit. Školní kola probíhala online a žáci si tak mohli krátký dotazník
vyplnit i doma. Nejlepší tři žáci z 1. stupně sestavili tým a soutěžili online společně v okresním kole za dozoru paní
učitelky Guziurové. Žáci zabojovali a v rámci okresního kola pro Brno – město obsadili první místo, čímž
postoupili dále. Marek Tauš (4.B), Nikola Antovski (5.A) a Sabina Kubešová (5.B) nakonec získali krásné 3. místo
v krajském kole soutěže.
NEPZ
Ve středu 11. 12. 2013 přijela dvojice autorů Mgr. Milan Jeglík a Zuzana Koloušková představit svoje projekty
Nejbohatší ekosystémy planety Země a Green Life. Snímky kriticky ohrožených exotických zvířat jako je
orangutan sumaterský, outloň váhavý, tygr nebo sloni –snímky krásných zvířat lovených pouze pro peníze,
vyvolávaly pocity smutku a zároveň snahu jakkoli pomoci. Přednáška měla vysokou odbornou i pedagogickou
úroveň a zasáhla nejen žáky, ale i učitele. Její součástí byla videa, snímky z cest autorů a soutěž na závěr.
Výuka praktické fyziky
Žáci 8. a 9. tříd v rámci projektu „Den na střední“ navštívili, stejně tak jako již v loňském roce, SOU Čichnova,
kde si vyzkoušeli zajímavé pokusy z fyziky a seznámili se s učebními obory, které učiliště nabízí. Jedná se o
několik interaktivních hodin, ve kterých si žáci základní školy mohou zkusit, jaké je to být na střední škole.
Vyvrcholením projektu byl v letošním roce výlet do Uherského Brodu, kde si žáci mohli prohlédnout a vyzkoušet
řadu moderních technologií. Každý z nich si mohl vyzkoušet práci s termální kamerou a s 3D scannerem. Některé
žáky zaujala práce na svářečském trenažeru, jiné 3D tiskárna a výrobky z ní. Na závěr zhlédli žáci ukázky v
moderním 3D kině.
Veselé pokusy z fyziky
V letošním školním roce probíhal 1x týdně kroužek „Veselé pokusy z fyziky“, který navštěvovalo 14 žáků ze 4.- 6.
tříd. Ukazuje fyziku z té lepší strany. Z té strany, z níž se na ni dá sáhnout, vyzkoušet si ji a vidět důsledky suchých
fyzikálních pravidel v nějaké jednoduché praktické aplikaci. Kroužek měl u dětí úspěch a bylo by vhodné, aby
pokračoval i příští rok.
HOBIT
Hodina biologie pro život, tak zní název projektu, do kterého jsme se zapojili a který z důvodu reorganizace
proběhne příští rok.
Seiferos
Koncem března nám pracovníci záchranné stanice Seiferos předvedli velice zajímavou a poutavou ukázku dravců a
sov. Žáci již při příchodu na volné prostranství u školního hřiště viděli přes dvacet krásných dravých ptáků. Velmi
vtipnou a poučnou formou je představil pan Zdeněk Fabián. Z jeho slov a průpovídek byla cítit vysoká
profesionalita a láska k tomuto náročnému povolání. Když si nadšení diváci dokonce mohli pohladit výra
obecného, bylo jasné, že si tito krásní dravci a sovy získali srdce všech žáků. Při soutěžních otázkách se všichni
žáci snažili správně odpovědět, aby si mohli domů odnést fotky těchto ptáků. Na závěr celou úspěšnou akci ocenili
účastníci dlouhotrvajícím potleskem.
Mladý zdravotník
Dne 14. 5. 2014 se v Brně - Černovicích uskutečnila soutěž Mladý zdravotník, kterou pořádá Český červený kříž.
Z naší školy se této akce účastnila dvě pětičlenná družstva zvlášť z prvního a druhého stupně pod vedením paní
učitelky Hegarové a pana ředitele Burdy.
Družstvo 1. stupně zastupovali žáci ze třídy 2. A Linda Tihlaříková, Nikola Mračková, Zuzana Švejdová, Kateřina
Šidlíková, Sára Malingerová a umístili se na krásném 4. místě. Družstvo 2. stupně zastupovali žáci třídy 8. A a
umístili jsme se na 2. místě. V tomto družstvu byly tyto žákyně: Veronika Domesová, Lucie Tihlaříková, Tereza
Koplová, Krystýna Klossová a Gabriela Výletová. Akce probíhala od 9:00 do 13:00. Zúčastnilo se zde více jak 8
škol z Brna. Bylo připraveno 5 stanovišť se zdravotnickou a záchranářskou tématikou. Další 3 stanoviště byla
připravena na seznámení s celým Integrovaným záchranným systémem a seznámením s Kynologií.
4. Plány na další období:
Pokračování v projektech Sapere, Př KLOKAN, Hobit.
Návrh na zvýšení počtu hodin vyučovaných v přírodním prostředí v 6., 7. a 9.
ročníku - v rozvrhu umístit za sebou předměty, které mohou své učivo v terénu
provázat a spojit formou projektu.
Dle finančních možností renovace učeben a pořízení zatemnění. Postupné
dokupování kvalitních pomůcek. Zakoupení nových učebnic chemie. Za F
požadujeme navýšení hodinové dotace v sedmém nebo osmém ročníku (oba
ročníky mají jednohodinovou dotaci, což hodnotíme jako nedostatečné).
Mgr. Veronika Guziurová
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Předmětová komise: Umění a kultura
1. Výuka proběhla podle plánu v souladu s ŠVP.
2. Učebna Hv – díky novému vedení školy se podařilo konečně změnit
vzhled hudebny – byly zakoupeny nové židle se sklopnou deskou,
koberec, odstraněny lavice – čímž vzniklo více místa pro
pohybovou výchovu, možnost využití tanečních podložek, místo
pro keyboard, snazší přístup k hudebním nástrojům. Na barevnosti
hudebny dodaly i nově natřené skříně. V zadní části učebny byl
vytvořen prostor pro skupinové práce žáků a práce na projektech –
v letošním šk. roce „ROK ČESKÉ HUDBY“.
3. Originálním doplňkem interiéru hudebny jsou i nově zakoupené
drumbeny – bubny z recyklovaného papíru a rezonanční překližky,
které pomáhají dětem pomocí rytmů a tónů vyjadřovat nálady a
emoce. Společným bubnováním zaháníme stres a napětí, rozvíjíme
fantazii, podporujeme komunikaci. Drumbeny také pomáhají
s rozvojem motoriky rukou a přispívají k harmonizaci činností
pravé a levé hemisféry. Ukázku využití drumbenů v hodinách Hv
předvedli žákyně 8. třídy i na školní akademii.
4. Děkujeme p. zástupkyni Kruťové za africký buben, který věnovala
pro využití Hv.
5. Ve školním roce 2013/2014 měli žáci možnost navštěvovat kroužek
sborového zpěvu a pracovat v pěveckém sboru Pavouček, který
působí na naší škole. „Pavoučci“ letos vystupovali a
reprezentovali školu na těchto akcích:
-

BRNĚNSKÉ VÁNOCE – nám. Svobody – 6. 12. 2013
Vánoční zpívání – Domov pro seniory – Nopova – 10. 12. 2013
Vánoční zpívání – Domov pro seniory – Věstonická – 11. 12.2013
LÍŠEŇSKÉ VÁNOCE – Dělňák M. Kříže – Líšeň – 14. 12. 2013
VÁNOČNÍ TRHY – Výstaviště – 15. 12. 2013
VÁNOCE PŘICHÁZEJÍ – Chrám Spasitele – Židenice – 17. 12.
2013 (účast 3. rokem v projektu „Otevřená škola“)
ZPÍVÁNÍ K MDŽ – Radnice Jírova – 4. 3. 2014
VELIKONOČNÍ JARMARK – Líšeň – 13. 4. 2014
SLAVNOSTNÍ START HANDICAPOVANÝCH CYKLISTŮ –
Jírova – 4. 6. 2014
ŠKOLNÍ AKADEMIE – 26. 6. 2014

6. Polonéza – novinkou v letošním školním roce bylo předtančení žáků 9. a 8. ročníku na Školním Valentýnském
plese 8. 3. 2014. Slavnostní polonézou se pochlubili nejen na plese, ale zatančili ji i na loučení se školou na
konci 9. ročníku pro všechny žáky i učitele a také na školní akademii pro rodiče.
7. Ve výuce hudební výchovy jsou žáci vedeni k tomu, aby chápali význam emotivních prožitků prostřednictvím
hudby, aby dokázali interpretovat a produkovat hudbu podle svých schopností, obohacovali svou osobnost
v oblasti duševní, hledali v hudbě prostředek relaxace, respektovali práci skupiny a byli její součástí. Snažíme
se o vytváření vstřícné a podnětné atmosféry na základě porozumění, tolerance, ale i kritičnosti pro poznávání
a pochopení kulturních hodnot, projevů a potřeb různorodých sociálních skupin, etnik a národů a na vytváření
pozitivního vztahu ke kulturnímu bohatství současnosti i minulosti. Žáci jsou vedeni k hudebně estetickému a
kulturnímu rozvoji i mimo školu – práce v pěveckém sboru, návštěvy divadel, sledování hudebních aktualit,
hudebních pořadů.
V Brně, dne 30. 6. 2014

Zapsala: M. Mikulicová

24

Předmětová komise
Jazyk a jazyková komunikace
Vyučující: H. Pavlíčková ( Čj ), K. Hasoňová ( Čj ), M. Herková ( Čj, Nj ), J. Mȕller ( Čj ), L. Horká ( Aj ), L.
Plšková ( Aj )
Český jazyk
Výuka českého jazyka byla prováděna podle tematických a časových plánů vypracovaných na základě
klíčových kompetencí ŠVP pro výuku českého jazyka. Učivo bylo dobráno a předepsaný počet písemných prací
splněn. Ve třídách s SPU bylo dle plánů učivo redukováno, zvoleno pomalejší tempo při výuce, probíraná látka
více upevňována a napsán dohodnutý počet písemných prací podle zápisu předmětové komise. Žákům s SPU a
integrovaným žákům v běžných třídách jsou písemné práce i požadavky na zvládnutí učiva redukovány a
individuálně upraveny. Výuka českého jazyka probíhala především ve kmenových učebnách jednotlivých tříd,
vyučující však využívali i odbornou učebnu pro jazykovou výchovu, kde je k dispozici interaktivní tabule.
Prostorové a materiální vybavení pro výuku bylo vyhovující, přesto se vyučující českého jazyka snaží o
obnovení učebnicového fondu pro výuku českého jazyka, monitorovali stav učebnic a nové učebnice byly
zakoupeny. Žáci běžných tříd se učí podle učebnic nakladatelství Fraus a ve vyučovacích hodinách používají
pracovní sešity, školní sešity, učí se používat jazykové příručky a vypracovávají projekty vhodné k danému
učivu. Žáci ve třídách s SPU pracují s učebnicemi nakladatelství SPN, také používají pracovní i školní sešity a
učí se vyhledávat informace v jazykových příručkách. Odborné příručky jazykové i literární i doplňkový
materiál do výuky (nástěnné tabule, výukové plakáty, obrazy apod. ) jsou sepsány a umístěny ve sbírce českého
jazyka, o kterou se stará pí. uč. Herková. Speciální a samostatnou přípravu pro učitele ( příprava individuálních
vyučovacích hodin i písemných prací ) vyžadují žáci s OPR ( dva žáci ve třídě 8. B ).
Vyučující českého jazyka se snaží podporovat u žáků čtenářské dovednosti a znalosti
( kulturní deníky, čtenářské deníky, referáty z vlastní četby, doporučená četba, besedy o knihách apod. ) a tím
podporují čtenářskou gramotnost žáků. K vydařeným akcím v této oblasti patří setkání a workshop se
spisovatelkou, autorkou knihy Tvůrčí psaní pro malé spisovatele a spisovatelky, pí. K. Hoškovou, které proběhlo
25.11.2013 a které připravila pro zájemce z řad žáků pí. uč. Z. Kruťová .
Dále akce „Večer s knihou“, který pro třídu 6. B připravila pí. uč. K. Hasoňová.
Proběhla i akce, při které měli žáci možnost odnést si domů vyřazenou knihu ze školní knihovny. Knihy ve
školní knihovně uspořádala a sepsala seznam knih pí. uč. M. Herková.
Ve třídách s SPU provádíme diagnostické čtení ( třídy 6. C, 8. B. 9.C ).
Třídy navštěvují divadelní představení v divadle Radost a Polárka. V letošním školním roce to byla tato
představení:6. ročník: divadelní představení Bylo nás pět - divadlo Radost
7. ročník: divadelní představení Kytice – divadlo Radost
8. ročník: divadelní představení Bylo nás pět – divadlo Radost
9. ročník: divadelní představení Robinson Crusoe – divadlo Polárka
Žáci měli možnost navštívit i večerní představení s pí. uč. Hasoňovou:
Ostrov pokladů – v Mahenově divadle a Labutí jezero v Janáčkově divadle.
Na naší škole působí i divadelní kroužek, který vede p. J. Postránecký a který nastudoval
pro žáky z mateřské školky a žáky nižších tříd divadelní představení „O králi, který koupil zázračné zvíře“.
Vyučující se stále vzdělávají, zapojují se do DVPP a dle možností se účastní seminářů, školení a akcí
souvisejících s výukou českého jazyka. Vedení školy vychází vstříc a zájem vyučujících se dále vzdělávat
podporuje a umožňuje účast na vzdělávacích akcích.
Vzdělávací akce, kterých se vyučující zúčastnili, jsou již sepsány a odeslány v samostatné příloze zprávy PK.
Pro výuku českého jazyka byl také upraven ŠVP se zařazením průřezových témat.
ŠVP pro český jazyk zpracovala pí. uč. M. Herková.
Ve vzdělávací oblasti českého jazyka vypracoval p. uč. J. Mȕller sadu DUM s názvem
„Vyjmenovaná slova“. Žáci z šestého ročníku mohli navštěvovat kroužek „Čeština je hra“, který vedla pí. uč.
Hasoňová. Na naší škole mají žáci možnost navštěvovat školní klub, ve kterém tráví volný čas mezi dopolední a
odpolední výukou. V klubu mohou odpočívat, připravovat se na výuku nebo si číst knížku ze školní knihovny.
Naši žáci se zapojili také do jazykových soutěží. Školní kolo Olympiády v českém jazyce se konalo 3.12.2013.
Do okresního kola postoupily A. Sochorová ( 17. místo ) a M. Mašová
( 33. místo ). Dále proběhlo 25.3.2014 školní kolo recitační soutěže, které připravil p. uč. Mȕller.
Spolupráce vyučujících českého jazyka je velmi dobrá. Učitelé spolupracují při tvorbě a hodnocení písemných
prací, tvorbě a úpravě plánů apod. Kladně můžeme hodnotit možnost využití učebny s interaktivní tabulí a
školního klubu. Pořádané akce byly také úspěšné a setkaly se se zájmem a kladným hodnocením žáků. Vyučující
využívají možnost dále se vzdělávat a obnovovat materiální vybavení pro výuku českého jazyka.
V příštím školním roce bychom chtěli navázat na již tradiční akce, které se na naší škole pořádají. Chtěli
bychom se opět zapojit do soutěží, dále navštěvovat divadelní představení
( i večerní ), uspořádat opět akce
na podporu čtenářské gramotnosti. Opět budou žáci pracovat na menších projektech, ale mohli bychom pracovat
i na celoročním projektu na zajímavá témata týkající se literární oblasti spojené s naším bydlištěm. Bylo by
dobré dále vybavit školní klub, doplňovat novými knihami školní knihovnu a využívat odbornou učebnu. Dne
22. června napsala M. Herková.
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Anglický jazyk 2. stupeň
Vyučující ve třídách: Mgr. Lenka Plšková, Mgr. Lenka Horká. Časová dotace: 3 hodiny týdně.
Výuka:
Výuka probíhala ve kmenových třídách a v jazykové učebně, kde je k dispozici interaktivní tabule
s interaktivními učebnicemi a přístupem na internet.
Učebnice:
Project třetí vydání, úrovně 1 – 4. Tato řada učebnic se osvědčila a budeme s ní pracovat i v následujících letech.
Uvažujeme o pořízení pracovních sešitů ze čtvrté edice, které jsou členěny stejně jako učebnice a pracovní sešity
třetího vydání a tudíž jsou v plné míře použitelné. Novinkou v těchto pracovních sešitech jsou poslechová
cvičení na přiloženém audio CD. Součástí nové řady pracovních sešitů už není multimediální DVD, nicméně
příslušná cvičení jsou dostupná online na základě unikátního kódu, který je v každém pracovním sešitě.
Plnění časově tematických plánů:
6.A, 6.B, 6.C: dokončena učebnice Project 1.
7.A: dokončena učebnice Project 2.
8.A: dokončena učebnice Project 2, během školního roku přechod na Project 3, podle plánu dokončena třetí
lekce.
8.B (dyslektická třída): dokončena učebnice Project 2, během školního roku přechod na Project 3, ale byla
probrána pouze první lekce. V následujícím školním roce se začne znovu od první lekce.
9.A: dokončena učebnice Project 3, během školního roku přechod na Project 4, nedokončeno.
9.C (dyslektická třída): dokončena učebnice Project 2, během školního roku přechod na Project 3, nedokončeno.
V rámci výuky angličtiny na druhém stupni neproběhly žádné akce. Mgr. Horká se zúčastnila 18.3.2014
semináře Oxford Conference for Primary Teachers.
V tomto školním roce byly dokončeny dvě sady DUM (obě Mgr. Horká), které vznikaly už v minulých dvou
školních rocích a byly průběžně ověřovány. Jedna sada DUM byla zaměřena na slovní zásobu a druhá na
gramatické jevy. Mgr. Lenka Horká
Německý jazyk Vyučující: Mgr. M. Herková
Výuka německého jazyka probíhala podle tematických
a časových plánů sestavených na základě ŠVP, který
vychází z očekávaných kompetencí pro výuku
německého jazyka jako 2. cizího jazyka.
Při výuce jsme využívali odbornou učebnu
německého jazyka, ale i anglického jazyka, ve které
jsme pracovali s interaktivní učebnicí.
Výuka byla prováděna podle učebnic Deutsch mit Max
1. a 2. díl ( nakladatelství Fraus ). Žáci pracovali nejen
s učebnicí, ale i s pracovním i školním sešitem,
slovníky a doplňkovým materiálem.
Žáci vytvářeli do výuky často i krátkodobé projekty
na daná témata ( Ich, Meine Freunde, Jahreszeiten,
Meine Hobbys…..).
Pí. uč. Herková se zúčastnila 15. l. 2014 setkání učitelů Nj s názvem Stammtisch, které uspořádalo
nakladatelství Hueber.
Pí . uč. Herková upravila ŠVP pro výuku německého jazyka a stará se o sbírku Nj.
Dne 26. 9. 2013 proběhlo na naší škole projektové vyučování ke Dni jazyků. Projekt zorganizovala pí. uč.
Herková. Žáci si na 1. stupni hravou formou procvičovali slovní zásobu v Aj a přitom vytvořili malé jazykové
pomůcky. Na 2. stupni žáci přeložili do Aj nebo Nj názvy předmětů ve třídě, místností a konkrétních míst
v budově školy. Tak vytvořili nápisy, kterými vyzdobili školu. Tuto akci bych zhodnotila jako vydařenou,
protože dodnes můžeme cizojazyčné názvy ve škole číst.
Mezi další zajímavé akce naší školy patří i jednodenní poznávací výlet do Vídně, který se uskutečnil dne 22. 5.
2014. Výlet připravila pí. uč. Herková a zúčastnili se žáci ze 7. – 9. ročníku.
Pro školní akademii připravujeme jazykové vystoupení s žákyněmi ze třídy 8.A a 9.A, ve kterém předvedou
dialogy, báseň a kvíz, do kterého se mohou zapojit i diváci.
Ve výuce německého jazyka je preferována konverzační forma. Žáci získávají znalosti a dovednosti, na které
mohou při dalším studiu navázat a dále je rozšiřovat. Úroveň žáků je však velmi rozdílná. Dobré úrovně dosahují
někteří žáci ze třídy 8. A a 9. A.
Pro další školní rok je zapotřebí dokoupit další učebnice a obnovovat učební pomůcky.
Bylo by dobré nadále využívat odbornou učebnu s interaktivní tabulí a moderním vybavením a v počítačové
učebně využívat programy pro výuku německého jazyka, které již máme k dispozici.
Navážeme na tradiční úspěšné akce. Mohli bychom opět uspořádat projekt ke Dni jazyků
( např. se stánky
různých zemí v Evropě ….. ), výlet do Rakouska a zapojit se do soutěží a krátkodobých projektů.
Dne 22. června 2014 napsala M. Herková.
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Předmětová komise:

Matematika a její aplikace

Ve školním roce 2013– 2014 se předmětová komise sešla celkem pětkrát. Akutní problémy byly řešeny ihned.
Výuka probíhá v kmenových učebnách, využíváme tvořivé učení, navštěvujeme počítačovou učebnu a užíváme
interaktivní tabuli.
výuka je plně aprobovaná a časově tematické plány ve všech ročnících byly splněny.
V letošním školním roce došlo k navýšení hodinové dotace o 1 vyučovací hodinu v 9. ročníku (ze 4 na 5).
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. – 8. 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.
Řada učebních pomůcek byla v tomto školním roce rozšířena o modely těles pro výuku objemů a povrchů těles,
o logické a deskové hry Tantrix, IQ Puzzle a Callisto.
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. Pythagoriáda – školní kola soutěže proběhla v 6., 7. a 8. ročníku
v měsíci
únoru. Mezi šesťáky zvítězila Andrea Letochová (6. A), mezi
sedmáky Michael
Bradáč (7. A) a mezi osmáky Matěj Vopálka (8. B). Nikdo
nepostoupil do
městského kola.
2. Matematická olympiáda – o školní kolo nebyl mezi žáky zájem, úlohy jsou pro
naše žáky obtížné.
3. Matematický klokan – konal se v březnu za účasti vybraných žáků druhého
stupně.
Nejúspěšnější řešitelé:
BENJAMÍN
KADET
1. místo: Martin Vencbauer
7. A
1. místo: Anna Sochorová
9. A
2. místo: Jiří Pavelek
6. A
2. místo: Matěj Vopálka
8. B
3. místo: Richard Kocián
6. B
3. místo: Markéta Mašová
9. A
Kroužek z matematiky byl zaměřen na přípravu k přijímacím zkouškám na SŠ, určen tedy byl žákům 9. tříd.
Požadavky učitelů 2. stupně na výuku matematiky na 1. stupni:
ARITMETIKA
 Při násobení nezavádět x místo .
 Při dělení zatrhávat dělence nahoře
 Výsledky nepsat nad závorku, ale zapisovat zápis. Např. : (3 + 4) + 1 = 7 + 1 = 8
 Slovní úlohy členit na 3 části:
Zápis
Výpočet
Odpověď
GEOMETRIE
 Provádět náčrtky u každé konstrukce, u výpočtu obvodu i obsahu
 Nerýsovat automaticky v trojúhelníku nejdelší stranu dole
 Rýsovat obdélníky na výšku

Známkovat kvalitu rýsováníU výpočtů obvodů a obsahů psát: VzorecDosazení
Výpočet
Výsledek a jednotky
 V týdnu věnovat více času geometrii (nejlépe celé 2 hodiny, nebo část každé hodiny matematiky)
Školení, kterých jsme se účastnily:
Pí. uč. Marvanová:
a) Finanční gramotnost v matematice – 26. 2. 2014
b) Zavádění finančního vzdělávání do výuky - 27. 2. 2014
c) Nestandardní aplikační úlohy v učivu ZŠ – 26. 3. 2014
Pí. uč. Čoupková: Zavádění finančního vzdělávání do výuky - 27. 2. 2014
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Předmětová komise

Člověk a svět práce

Ve školním roce 2013/2014 jsme uskutečňovali tuto oblast v předmětu Pracovní činnosti.
Vyučující ve třídách:
6.A, 6.B, 6.C – PaedDr. Eva Marvanová
7.A – Mgr. Lenka Horká
8.A, 8.B – PaedDr. Eva Marvanová
9.A, 9.C – Mgr. Hana Pavlíčková (1. pololetí), PaedDr. Eva Marvanová
(2. pololetí)
Hodinová dotace:
6., 7., 8. ročník – jedna hodina týdně; výuka probíhala v dvouhodinových
blocích jednou za čtrnáct dní
9. ročník – jedna hodina týdně
Průběh práce v jednotlivých ročnících:
6. ročník – dílenské práce
V hodinách dílenských prací žáci vyráběli výrobky ze dřeva a plastu, např. stavebnice, krabička, brousítko na
tužky, kružítko, přívěsek na klíče. Do školní dílny bylo během školního roku nakoupeno nejčastěji používané
nářadí.
7. ročník – chod a údržba domácnosti, péče o domácnost
Žáci se seznámili se základy finanční gramotnosti – šlo zejména o rozpočet domácnosti a druhy platebního
styku. Dalším tématem byla údržba oděvů. Žáci zpracovali referáty o nejčastějších materiálech používaných
k výrobě oděvů, a o historii vybraných součástí oblečení nebo o oblečení obecně v určitých historických etapách.
Dále se zabývali tématem čisticích prostředků a jejich dopadů na životní prostředí a problematikou
elektrospotřebičů v domácnosti.
8. ročník – vaření
V hodinách vaření žáci připravovali pokrmy dle vlastního výběru, ale i „klasická“ jídla (rajská omáčka, koprová
omáčka). Velmi si pochvalovali maso pečené v alobalu s bramborami a zeleninou a samozřejmě vánoční
perníčky.
Do cvičné kuchyně jsou přislíbené dva nové sklokeramické sporáky, desetidílná sada nádobí a digitální váha.
Problém: Do cvičné kuchyně vchází nepovolané osoby bez vědomí správce (p. uč. Marvanová) a dochází tak ke
ztrácení nádobí. P. uč. Marvanová chodí do kuchyně pouze se žáky osmého ročníku, se kterými po vyučování
vždy nádobí umyje a uklidí, a přesto se stalo, že našla vypáčená dvířka od uzamčené skříňky
a neumyté nebo neuklizené nádobí. Ztratily se příbory, misky na pudink a plechy.
9. ročník – volba povolání a finanční gramotnost
Žáci v prvním pololetí zjišťovali své silné a slabé stránky, na s pomocí paní učitelky a různých materiálů se
snažili zjistit, jaká střední škola by pro ně byla nejvhodnější. Naučili se také hledat v Atlase středních škol a
v rámci výuky navštívili Úřad práce.
Ve druhém pololetí se žáci učili základům finanční gramotnosti. Seznamovali se s terminologií, která se běžně
používá v souvislosti s finančními prostředky, a také počítali konkrétní příklady. Cílem výuky bylo, aby se žáci
lépe orientovali v příslušné oblasti a aby se jednou díky své neznalosti neocitli ve finanční tísni. Na témata
z finanční gramotnosti vytvářeli projekty.

VV
Ve 2.pololetí jsme uspořádali pro žáky líšeňských škol výtvarnou
soutěž "PRALES",která byla doprovodem k výstavě přírodovědce a
grafika pana Jana Dungela.U příležitosti slavnostního vyhlášení
výsledků byla realizována i výtvarná dílna pod odborným dohledem
pana Dungela. 7.března se žáci 6.B zúčastnili animační výstavy
Jiřího Kovandy v Domě umění.Pod vedením posluchaček MU se
skupinky žáků pokoušely vytvářet a obhajovat vlastní výtvarná
díla.Akce byla příjemným zpestřením výuky. V měsíci červnu jsme
se účastnili výtv.soutěže " TOUR 4 CHANGE",která byla
uspořádaná při příležitosti mezinárodního závodu hadicapovaných
cyklistů.Podařilo se nám získat 1. místo: L. Trnka 7.A
2.místo: S.Dvořáková 7.A
3. místo: N. Zatočilová 6.A M. Petrová
Keramika - kroužky
Pro zájemce byly letos otevřeny kroužky v různých věkových kategoriích: zvlášť pro 1. třídu (9 dětí), největší
zájem byl u dětí 2.+3. třídy, kam letos v prvním pololetí docházelo až 19 dětí a ve druhém pol. se počet
zmenšil na 15 žáků, další skupinu tvořili zajemci ze 4.+5. tříd (12 žáků) a na druhém stupni se v kroužku 6. - 9.
tříd rozhodlo pro keramiku ve volném čase 7 žáků z naší školy + 3 ze škol jiných. M. Petrová
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Předmětová komise

Informační a komunikační technologie

Ing. Ladislav Škraňka, Mgr. Lenka Svobodová
Výuka proběhla podle upřesněných časově tematických plánů bez závažnějších
problémů, stanovené cíle byly splněny.
Po nákupu 6 školních tabletů byla ve 2. pololetí do výuky začleněna témata o
možnostech využití tabletů i smartphonů s operačním systémem Android ve
vzdělávání žáků. Následně byly tablety poskytnuty k individuální podpoře
výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Na 2. stupni jsme zvýšenou pozornost věnovali vytváření PowerPoint
prezentací, tvorbě a publikaci webu s využitím redakčního systému webnode.cz
a v 9. ročníku i zpracování videa. Všechna uvedená témata zaznamenala
pozitivní ohlas žáků – svědčí o tom mimo jiné webové prezentace tříd, weby,
které žáci vytvořili ke konkrétním školním i mimoškolním akcím a v neposlední
řadě i prezentace žáků v rámci školní akademie na konci školního roku.
Zkušenosti z výuky v tomto školním roce byly zahrnuty i do návrhu části
Informační a komunikační technologie v novém ŠVP.
Podpora pedagogické a administrativní práce školy
V průběhu školního roku byl úspěšně zabezpečován provoz administrativně
komunikačního systému škola
i cloudových aplikaci z kompletu „Google
apps pro ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1“, především neveřejného „interního webu“. Některé z užitečných
možností těchto systémů však nebyly optimálně využívány – v iŠkole např. možnosti běžného známkování žáků
a využití elektronické třídní knihy, v Google aplikacích zejména Gmail a Disk Google. Náprava těchto
nedostatků a efektivní využití připravované nové verze systému iŠkola zůstává úkolem do nového školního roku.
V neposlední řadě je i úspěchem příslušníků předmětové skupiny IKT, že ke konci února 2014 byla úspěšně
završena realizace našeho projektu v rámci národní akce Peníze do škol. Podíleli jsme se na tom jak
zpracováním 5 sad DUM, tak zejména podporu a konkrétní pomocí ostatním zpracovatelům.
Propagace výsledků práce školy na veřejnosti
V průběhu školního roku byl přepracováván obsah i forma veřejného webu školy a byly vytvořeny samostatné
prezentace obou našich mateřských škol. Zásluhou našich učitelů jsou na stránkách školy odkazy i na 6
samostatných webových prezentací tříd a dalších 6 webů pro podporu výuky. Na tyto změny jsme zaznamenali
převážně pozitivní ohlasy veřejnosti. Svědčí o tom mimo jiné přes 45 000 přístupů na naše stránky od začátku
nového školního roku.
Brno, 30. 6. 2014
Ing. Ladislav Škraňka
Předmětová komise:

Člověk a společnost

Komise se sešla celkem pětkrát, organizace akcí se řešila průběžně.
V roce 2013/2014 jsme pro žáky zorganizovali tyto akce:
1) exkurze do Osvětimi
2) exkurze do Anthroposu
3) výstava ve škole Cyril a Metoděj
4) výstava ve škole Otto Wichterle
5) výstava fotografií z Osvětimi
6) V šestých běžných třídách proběhl projekt 7 divů světa a novodobé
divy světa.
7) V šesté třídě pro žáky s SPU proběhl projekt Řecké báje a pověsti.
8) V 9. A proběhl projekt Historie ve vzpomínkách pamětníků
9) V 8.B žáci dělali projekt Brno v období první světové války
10) V 8.A a 9.A dělali žáci projekt holocaust.
Mgr. Ludmila Čoupková se zúčastnila školení „Komunistická propaganda“ o výuce období totality u nás.
Mgr. Květa Hasoňová se zúčastnila školení „Vzduchoplavec Kráčmera“.
Učivo je podle časově tematických plánů probráno ve všech třídách.
Jeden žák osmého ročníku nebyl klasifikován, termín dodatečné klasifikace byl stanoven na 26.8.2014 v 8:00.
O dějepisné soutěže není ze strany žáků zájem.
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Byla sepsána dějepisná sbírka. Na naší škole chybí hmotné prameny, které se nám však nikde nepodařilo sehnat
(nejsou v nabídkách)
S učebnicemi jsme spokojeni.
Požadujeme
Zatemnění místností, kde jsou umístěny interaktivní tabule. Zakoupení interaktivní uč. Nová škola pro 9. roč.
Plánujeme:
V září bude na naší škole umístěna výstava „Berlínská zeď“. V dyslektických třídách pokusně zavedeme
pracovní sešity z Nové školy.


















Předmětová komise
Člověk a zdraví
Tělesná výchova
Výuka probíhá podle plánu v souladu s ŠVP
Dělení skupin: Mgr. V. Vardan: chlapci 6. C+7.A, 6.A+B,
8.A+B, 9. A+C
Mgr. M. Petrová: dívky 6.
C+7.A, 6.A+B, 8.A+B, 9. A+C
V roce 2013/2014 byla navýšena dotace hodin Tv: 6. až 8.
ročník – 3 hod., 9. ročník - 2 hodiny
V letošním roce se chceme zaměřit na kontrolu necvičících
žáků, kterých neustále kvůli banálním výmluvám přibývá.
Budeme se zúčastňovat v rámci možností nabízených
sportovních akcí
BOZ v tělocvičnách a na školním hřišti
Velmi se osvědčuje výuka ve dvouhodinových blocích (8. A+B)
V předvánočním čase jsme pořádali souboje mezi třídami v míčových hrách.
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: 1. ročník O pohár ředitele ZŠ Horníkova, Vánoční kapřík, Vánoční laťka, mezitřídní soutěže
v míčových hrách, školní olympiáda, fotbalový turnaj líšeňských škol, McDonald´s cup. Naši žáci se umisťovali
na předních místech.
Ve dnech 8. 2. – 15. 2. 2014 se uskutečnil lyžařský a snowboardový výcvik v Bělé pod Pradědem, 31 žáků 6. –
8. tříd, instruktoři: p. řed. Burda, p. zást. Kruťová, p. uč. Vardan
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.
 Je nutné se zamyslet nad propůjčováním nářaďovny a sportovního náčiní odpoledním návštěvníkům tělocvičen.
Poškozování tohoto nářadí a náčiní, velký nepořádek v nářaďovnách. V. Vardan
TV - dívky
Do tříhodinových dotací v TV jsem zařazovala zdravotní
cvičení s důrazem na správné dýchání,protahování a
posilování.Čerpala jsem z poznatků, které jsem získala na
kurzu "Zdravotní tělesné výchovy".Do dalších hodin TV
jsem pak zařazovala dle možností a počasí atletiku nebo
gymnastiku a rovněž zbyl čas na kolektivní sporty. Pro
zpestření výuky byl letos zařazován i badminton.Po
absolvování kurzu badmintonu (12.6.) budu v příštím roce
zařazovat tento sport ještě více do výuky, Bude třeba
doplnit materiální zajištění(rakety,míčky).
V průběhu celého školního roku nebyl zaznamenán žádný
úraz.
10. dubna naše škola uspořádala 1.ročník turnaje líšeňských
škol v přehazované dívek 2.st.
Dívky 6.+7. tříd získaly 4. místo a dívky 8.+9. tříd se umístily na 1. místě.Akce se setkala s velkým nadšením a
tak by bylo jistě dobré pokračovat i v dalších letech. M. Petrová
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Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2013/2014
Školní družina je v provozu každý den od 7:30 do 17:00.
Celkem bylo přihlášeno 80 dětí, které byly umístěny ve třech odděleních podle věku.
1. oddělení – děti z první třídy.
2. oddělení – děti z druhé třídy.
3. Oddělení – děti z třetí třídy, čtvrté a páté třídy.
Pobyt dítěte ve školní družině je zpoplatněn částkou 100,- Kč měsíčně
V 1. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Jindřiška Peloušková, zároveň je vedoucí
vychovatelkou.
V 2. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Lenka Zelinková, která ve školní družině vede
taneční kroužek.
V 3. oddělení pracuje s dětmi vychovatel Martin Kučera, který dopoledne pracuje jako
asistent. Ve školní družině jsou jeho specializací sportovní činnosti.
V září 2013 školní družina poprvé zahájila svůj provoz v nových prostorách.
Pro děti z první třídy jsme upravili třídu v přízemí naproti vchodu. Děti z druhé třídy mají své
oddělení v prostorách gymnázia. Třetí oddělení využívá místnost u šaten, kde je zároveň
provoz ranní družiny, kam děti přichází do 7:30. Od 15:30 se zde pak schází děti ze všech
oddělení.
Rodiče si děti vyzvedávají prostřednictvím domácího videotelefonu. Po přestěhování celého
telefonního systému se po počátečních potížích s poruchami telefonu, podařilo celý systém
stabilizovat.
Sociální zázemí využívá školní družina společně s gymnáziem. V průběhu roku jsme
upravovali pravidla používání těchto prostor vždy po dohodě se zaměstnancem, který tyto
prostory zabezpečuje úklidem a doplňováním toaletních potřeb, na kterých jsme se podíleli
rovným dílem. Nové prostory školní družiny jsme průběžně během celého školního roku
postupně vybavovali a doplňovali nábytkem a dalšími doplňky – např. malými kontejnery na
stavebnice, dětským úložným nábytkem, košíky na výtvarné materiály, také jsme doplnili
pěnové míče na sportovní aktivity, šachisté dostali nové magnetické sady.
Během celého školního roku jsme pro děti připravovali každý měsíc akce, kterých se účastnila
vždy všechna tři oddělení. Děti o každé akci vždy dopředu dostaly písemné upozornění do
družinového deníčku. Na webových stránkách školy si rodiče mohli z každé akce prohlédnout
fotografie a přečíst si o každé akci pár informací. Díky velmi dobré spolupráci, která se nám
podařila navázat se zástupci SRPŠ, se mnoho z těchto družinových akcí podařilo uspořádat za
přispění rodičů, kteří se podíleli drobnými dárečky, hlavně v podobě sladkých odměn.
Od začátku školního roku měly děti možnost se zúčastnit například těchto akcí:
Září – zahájení provozu koutku živé přírody.
Říjen – svátek Hallowen jsme slavili i v družině přípravou strašidel z papíru.
Listopad – výlet do lesa, turnaj deskových her a podzimní výzva v podobě výzdoby z papíru.
Prosinec – zdobení perníčků, pečení chleba, zahájení projektu Knížka je náš kamarád,
vánoční besídka s ukázkou vánočních zvyků a tradic.

31

Leden – vyráběli jsme dárečky pro děti k zápisu do 1. třídy, sněhuláky jsme si vyrobili
z papíru a sáňkování jsme vyměnili za opičí dráhu v tělocvičně.
Únor – školní kolo superstar.
Březen – maškarní karneval, návštěva místní pobočky knihovny.

Duben – připravovali jsme se na atletický trojboj školních družin.

Květen – projekt Briliantina, Svátek maminek.
Červen – atletické závody na ZŠ Mutěnické, Cesta za pokladem.

Nepodařilo se nám navázat spolupráci se školním parlamentem. Závody autíček na dálkové
ovládání se nepodařilo zrealizovat s ohledem na náročné materiální požadavky této akce. Do
budoucna se chceme zaměřit právě na rozšíření spolupráce s parlamentem.
Nadále chceme pokračovat v započaté spolupráci s rodiči, na akce školní družiny plánujeme
přesně v duchu naší školy, která je školou otevřenou, přizvat na akce spolu s dětmi i jejich
rodiče, do akcí je zapojit spolu s jejich dětmi.
Stálým úkolem je pak úprava prostředí školní družiny, zejména prostor ranní družiny ještě
čeká na vylepšení. Plánujeme tapetovat staré skříně, natřít kryt topení.
Všechny úkoly směřují k jedinému cíli, aby se děti vždy do školní družiny těšily.
J. Peloušková

32

Zhodnocení práce Školního parlamentu Horníci
Ve školním roce 2013/2014 zahájil svoji činnost školní parlament Horníci.

Žáci 4. - 9. třídy si volili své zástupce na konci února ve školních
volbách. Atmosféra byla oficiální a slavnostní. Žáci chodili po třídách do
volební místnosti, kde prokázali prostřednictvím žákovské knížky svou
totožnost a za plentou kroužkovali jednoho žáka na kandidátní listině své
třídy. Všichni tento úkol pojali velice zodpovědně. Vítězové voleb byli
v tělocvičně školy slavnostně vyhlášeni a před všemi zapojenými
ročníky a svými třídními učiteli slavnostně pronesli slib člena školního
parlamentu a byli pasováni do své nové a zodpovědné funkce.
Každý zástupce třídy na zasedáních parlamentu má úlohu
reprezentovat 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.
Řešilo se:
- wi-fi
- vymalování tříd
- koše na tříděný odpad do tříd
- hodiny do tříd
- zlepšení vybavení ve školní kuchyňce
- hlášení různých závad ve třídách
V rámci školního parlamentu také žáci organizují různé akce pro
své spolužáky i pro veřejnost. Parlament se podílel na akcích:
- prezentace parlamentu na projektu Promítej i Ty!
- Týden dobrých skutků
- pečení na Velikonoční odpoledne
- pečení na oslavu 20. narozenin školy
- organizace soutěží a her pro děti na oslavu 20. narozenin školy
Školní parlament není jenom práce, ale i zábava  V březnu i
v červnu měli členové školního parlamentu výjezdní zasedání, kdy se
neučili a měli speciální parlamentní program. Hráli seznamovací hry,
společně se vařilo, učili se konstruktivní komunikaci, vyřešili název,
znak a pokřik parlamentu. Probírali se role a funkce v parlamentu nebo
cíle na kratší i delší časová období.
Zasedání školního parlamentu probíhaly pravidelně v pátek ráno,
7:20 – 7:55. 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 (koordinátorka školního parlamentu)
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Projekty a plán akcí 2013/2014
V tomto školním roce jsme úspěšně dokončili projekt „EU peníze do škol“. Proběhla řada
menších projektů – viz. plán akcí a hodnocení EVVO. V příštím školním roce se chystáme
zapojit do projektů na podporu výuky AJ, informačních technologií a podpora žáků, kterým
hrozí odchod ze vzdělávání.
Konkrétní známé termíny, aktuální akce a aktivity školy jsou uvedeny v měsíčních a
týdenních plánech na webu - v google kalendáři školy.
červeně – volno (některé svátky a prázdniny jsou z plánu vymazány) , zeleně – třídní
schůzky, hovorové hodiny, klasifikační porady, modře – akce pro rodiče a veřejnost
CÍLOVÁ SKUPINA
(pro koho)

NÁZEV AKCE
ŠR
ŠR
ŠR
ŠR
2.
září
2.
září
10.
září
26.
září
28.
září

CELOROČNĚ
zapojení v národním programu Recyklohraní
zapojení v programu Ovoce do škol
zapojení v mezinárodním programu Ekoškola
zapojení v projektu Otevřených škol
ZÁŘÍ

I.+ II. stupeň
I.+ II. stupeň
I.+ II. stupeň
I.+ II. stupeň
I.+ II. stupeň,
učitelé, rodiče
rodiče žáků 1.
třídy, učitelé

začátek školního roku
třídní schůzky pro I. ročník
třídní schůzky (od 16:00)

rodiče, učitelé

Den jazyků

5. - 9. ročník
I.+ II. stupeň,
učitelé, rodiče
I.+ II. stupeň, ŠD
MŠ Poláčkova, 1.
třída

Státní svátek - Den české státnosti
sběr kaštanů, žaludů, starého chleba
malování na chodníku
ŘÍJEN

16.
říjen
16.
říjen
28.
říjen
31.
říjen
31.
říjen
31.
říjen

soutěž Přírodovědný klokan

II. stupeň

kampaň Postavme se hladu

II. stupeň

státní svátek – Den vzniku samostatného československého státu

I.+ II. stupeň,
učitelé, rodiče

oranžový den Halloween

I.+ II. stupeň

závody ve šplhu

3. - 5. třída

tvořivé odpoledne pro děti a veřejnost, lampionový průvod
sběr kaštanů, žaludů, starého chleba
výstavka dýní na ZŠ Horníkova

I.+ I I. stupeň,
veřejnost
I.+ II. stupeň, ŠD
MŠ Poláčkova,
ŠD

LISTOPAD
7.
listo
7. a
15.
7. a
14.
11.
13.
14.

Líšeňský podzim – vernisáž ve spolupráci s Galerií Hády

Veřejnost

výstava v Anthroposu

6. ročník

Den na střední – Čichnova (fyzika)

8. ročník

návštěva úřadu práce

9. ročník

program Drogy info

8. ročník
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17.
19.
19.
20.
20.
25.
26.
25.
29.

I.+ II. stupeň,
učitelé, rodiče
třídní schůzky, hovorové hodiny (od 16:00)
rodiče, učitelé
čtvrtletní klasifikační porada
Učitelé
program Cesta labyrintem města
6. A
Sportovní den předškoláků – sportovní dopoledne ve škole
děti z MŠ, líšeňské
s předškoláky z MŠ v nové Líšni
MŠ
literárně nadaní
workshop Tvůrčí psaní pro malé spisovatele
žáci (4. - 9. ročník)
Den předškoláků – seznamovací odpoledne se školou - zábavné dílny předškoláci +
v odborných učebnách, s pomůckami a učiteli + žáky školy
rodiče
divadlo Hurvínkův Mikuláš
2. ročník
večer s knihou
6. B
turnaj ve vybíjené
6. ročník
matematická olympiáda – školní kolo
5. - 9. ročník
turnaj ve vybíjené
4. - 5. ročník
PROSINEC
státní svátek – Den boje za svobodu a demokracii

3.
12.
5.
5.
6.
9. 11.
10.
10.
11.

olympiáda v českém jazyce – školní kolo

8. a 9. ročník

Mikuláš pro MŠ
Mikuláš pro I. stupeň
vánoční trhy, nám. Svobody – Brněnské Vánoce

13.

vánoční dílničky pro žáky a rodiče

14.
14.
pros
inec
15.
16.
17.
17.
17
17.
18.
18.

Líšeňské vánoce

MŠ
I. stupeň
sbor, veřejnost
I.+ II. stupeň,
učitelé
3. - 4. ročník
I., stupeň
II. stupeň
veřejnost, žáci MŠ
a ZŠ
sbor, veřejnost

Vánoční dětská hala

žáci, Čiba sport

BVV – Vánoční trhy – vystoupení sboru
představení divadelního kroužku Vojna o buráky
florbalový turnaj škol a DDM
Den na střední – Čichnova (fyzika)
divadelní představení Kytice
Sbor v chrámu Spasitele – projekt Otevřená škola
školní tvořivý výlet
Vánoční laťka
předvánoční posezení v MŠ Poláčkova
Opičí dráha – zábavná soutěž
přehazovaná – školní kolo (dívky)
malá kopaná – školní kolo (hoši)
hod medicinbalem – školní kolo (hoši)
LEDEN

sbor, veřejnost
I. stupeň, veřejnost
I.stupeň
8. B
7.ročník
sbor, veřejnost
2.A, 3.A
žáci, Čiba sport
MŠ, 1. třída
1. -3. třída
6. - 9. ročník
6. - 9. ročník
6. - 9. ročník

7.
7.
9.
14.
1
17
21.

školní sběr papíru
Dopravní výchova
výchovný koncert – Vánoční písně a koledy
program Nejbohatší ekosystémy planety Země

9. ročník, rodiče,
výchovný poradce
9. ročník, rodiče
předškoláci +
rodiče

schůzka rodičů žáků 9. tříd
prezentace středních škol v jídelně školy
dny otevřených dveří
třídní schůzky, hovorové hodiny (od 16:00)

rodiče, učitelé
předškoláci +
rodiče
učitelé

(pohádkový) zápis žáků do 1. třídy
pololetní klasifikační porada
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21.
30.

program v Salesku
ukončení I. pololetí, rozdávání vysvědčení

31.

pololetní prázdniny

6.A
I.+ II. stupeň
I.+ II. stupeň

ÚNOR
4. a
program v Salesku
7.
6. Den na střední – Čichnova (fyzika)
7. Dopravní výchova
14.
8. 15.
25.
27.

8.B

dodatečný zápis (po předchozí domluvě)
lyžařský výcvik
přednáška a beseda Právní povědomí
Den na střední – Čichnova (fyzika)
Pythagoriáda
turnaj florbal
BŘEZEN
divadlo Radost - Bylo nás pět
školní ples
divadlo Polárka – Robinson Crusoe
třídní schůzky, hovorové hodiny (od 16:00)
čtvrtletní klasifikační porada
Dopravní výchova
program sokolníků Seiferos

4.
8.
14.
25.
25.
26.
27.
břez
velikonoční dílny
en
festival Jeden svět
turnaj malá kopaná
matematický klokan
recitační soutěž

8. ročník
3. - 4. ročník
předškoláci +
rodiče
7. - 9. ročník (+ I.
stupeň)
8. a 9. ročník
9. ročník
5. - 8. ročník
3. - 5. ročník
8. ročník
žáci, veřejnost
9. ročník
rodiče, učitelé
učitelé
3.-4. ročník
I.+ II. stupeň
I.+ II. stupeň
II. stupeň
4. - 5. třída
2. - 9. ročník
I.+ II. stupeň

DUBEN
9.

divadlo Matýsek – Malířská pohádka
Den Země
Velikonoční zajíček – přespolní běh
Velikonoční jarmark

I. stupeň
I.+ II. stupeň
I. stupeň
rodiče, děti
KVĚTEN

atletický trojboj

I. stupeň
I. stupeň a II.
stupeň

školy v přírodě a školní výlety
květ
zájezd do Vídně
en

7. - 9. třída
ČERVEN

oslava Dne dětí + letní slavnost pro děti a rodiče
školy v přírodě a školní výlety

10.

Školní olympiáda
Školní AKADEMIE
program v Salesku

I.+ II. stupeň,
rodiče
I. stupeň a II.
stupeň

9. C a 9. A
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Zhodnocení práce školní kuchyně
Vyhodnocení plnění úkolů stravovacího provozu za uplynulý školní a výcvikový rok
Běžné zabezpečení stravou pro děti v MŠ, žáky školy, zaměstnance a cizí strávníky
bylo zajištěno bez závad, drobné problémy a případné připomínky byly řešeny operativně.
- tabulkové počty zaměstnanců září až prosinec byly překročeny o 0,3 zaměstnance, od ledna
2014 činí úspora 0,8 pracovníka,
- a srpen ( budou nastupovat až v posledním.týdnu měsíce
srpna 2014),
- byly provedeny 2 kontroly KHS (na MŠ Poláčkova a
stravovací provoz), bez závad,
je jen nutné zakoupit 2 ks lednice do příručního skladu,
- statistické výkazy a požadovaná hlášení nadřízeným
složkám byly předány v termínu
a bez závad,
- v měsíci únoru 2014 byl proveden přechod na
bezdotykové stravovací čipy (v Líšni je
tento systém pouze na naší škole), systém je plně funkční a
nebylo nutno instalovat systém
objednávkový ( je o cca 80.000,- dražší), od ledna k dnešnímu dni nevyšla možnost výběru
obědů pouze pro 12 strávníků,
rovněž byl instalován první mobilní terminál, čímž zároveň nedošlo k narušení nerezových
výdejních pultů,
- v měsíci červnu běží souběžně stávající systém se systémem fy.Barda –Jídelna
(víceméně jde spíš o dolaďování technických problémů).
Dále bylo zajištěno školení hygienického minima a proveden audit systémů HACAP(kritických bodů), zajištěno
bezplatně - provedl MUDr Jiří.Neubauer.
Školní kuchyně se nad rámec běžných povinností podílela na řadě akcí
– namátkou uvádím :
- zajištění ZŠ Holzova, MŠ Šimáčkova, MŠ Bří.Pelíšků, MŠ Trnkova (září,říjen 2013)
celkem zajišťováno cca 900 strávníků
- návštěva delegace ze Stuttgartu
- Líšeňský kulturní podzim
- zajištění špekáčků na akci Helloween
- vánoční posezení zaměstnanců školy
- příprava a zajištění stravování MŠ Horníkova 1 včetně slavnostního rautu při zahájení MŠ
- zajištění plesu pro Farní úřad Židenice
- zajištění školního plesu
- příprava a vývoz stravy pro MŠ Šimáčkova včetně zabezpečení ochutnávky pro rodiče
- zajištění obědů pro účastníky školního úklidu
- dále byly zajišťovány drobné akce včetně sponzorských darů
- stravovací provoz se také podílel na zajištění akce 20. výročí školy (slavnostní raut
a zajištění špekáčků).
Ve školní kuchyni je zajišťována praxe pro žáky Odborného a Praktické školy Brno Lomená č.44
Od září 2014 bude stravovací provoz zajišťovat stravování pro MŠ Trnkova, čímž dojde k dalšímu finančnímu
navýšení.
V Brně dne : 23.června 2014
Jaroslav Příborský
vedoucí stravovacího provozu
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Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty ve škole
1.
2.
3.
4.

Sdružení rodičů – Horníček
Hudební škola Yamaha
Čiba sport Athletic
Nadační fond Galerie Hády

„Horníček“
V letošním školním roce vzniklo zcela nové sdružení rodičů. Proběhl nábor
nových členů (v ZŠ i obou MŠ)i volba předsedy, jímž se stal Bc. Michal Brutvan.
SR Horníček aktivně pomáhalo nejen finančně, ale i prací na školních akcích.
Uspořádali ples i Vánoční dílničky. 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 a
Loučení s deváťáky.
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. Proběhla
také radiční Líšeňská laťka. Do budoucna se ale bohužel počítá
s odstraněním tartanu z tělocvičny z důvodu jeho nevyhovujícího
stavu.
Galerie Hády:
Ve školním roce 2013/2014 proběhly 4 výstavy v Galerii Hády.
Byla snaha zapojit více žáky a okolní školy. Tyto snahy se podařilo
částečně naplnit. Nicméně je stále problém s malou návštěvností
Galerie.
S nadačním fondem Hády proběhla spolupráce bohužel jen jeden
krát a to při uspořádání tradiční výstavy: Líšeňský kulturní podzim.
Poté byla spolupráce ze strany Nadačního fondu zastavena na
neurčito. Důvodem jsou nevyjasněné pravomoci v nadačním fondu.
Galerie Hády přesto funguje dále. Proběhla výstava fotografií
s přednáškou pro žáky devátých ročníků Lenky Klicperové na téma
Úděl ženy.
Dále výstava Jana Dungela a žáků Líšeňských škol na téma
prales. Tato výstava byla spojena se soutěží a workshopem s tímto
naším slavným výtvarníkem.
Na závěr roku proběhla výstava fotografií našich žáků
z Wxkurze do Osvětimi – spojená s vernisáží.
I nadále se budeme snažit udělat galerii zajímavou pro všechny
věkové kategorie s důrazem na žáky základních škol.
Některá díla z workshopu s Janem Dungelem mohou návštěvníci
vidět v „krčku“ před jídelnou.
Dále škola spolupracuje s okolními školami například
uspořádáváním 3 sportovních turnajů pro žáky (florbal, fotbal,
přehazovaná dívek). Jsme v síti Otevřených a Aktivních škol.
Aktivně spolupracujeme se Sdružením Tereza a Lipkou. Díky
spolupráci s firmou Sun sport jsme získali dresy pro žáky prvního
stupně. 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. Roman Burda
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8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
výchovný poradce

fyzický počet
2

školní metodik prevence

1

školní psycholog
školní speciální pedagog

fyzický počet
1
2

kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
Specializační studium
VŠ
VP
Specializační studium
VŠ
ŠMP

kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
psycholog
VŠ
Studium spec. Ped.
VŠ

8.1.2 Věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

36 – 50 let
1
1
1
2

51 let a více/z toho
důchodci
1 /0

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)- „ŠOPÍK“ – výroční zpráva
Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Horníkova má za sebou již 5.rok svojí činnosti. Poradenský
tým pracoval v následujícím složení:
JMÉNO

FUNKCE

Jurková Dušana, Mgr.

školní psycholog, vedoucí ŠPP

Mezihoráková Hana, Mgr.

výchovný poradce pro I.st.,spec.pedagog pro I.st.

Pavlíčková Hana, Mgr.

výchovný poradce pro II. st.

Čoupková Ludmila, Mgr.

spec.pedagog pro II.st.

Hegarová Helena, Mgr.

spec.pedagog-logoped

Müller Jarmil, Mgr.

školní metodik prevence

Stručné hodnocení činnosti ŠPP:
Jako každý rok byla činnost školního poradenského pracoviště prezentována na třídních schůzkách,
rodiče byli seznámeni se členy ŠPP, s jejich kompetencemi a náplní práce. Podrobnější informace o naší činnosti
si během celého roku mohli rodiče, žáci a ostatní návštěvníci webových stránek prohlédnout na internetu. Z
hlediska legislativy byla spolupráce rodičů se členy poradenského týmu zajištěna informovanými souhlasy. Naše
škola má efektivní systém vnitřních předpisů, které informují o tom, jak postupovat v případě porušení školního
řádu žákem. Tyto předpisy jednoznačně informují, jak řešit problematické situace. Na zpracovávání a úpravách
vnitřních předpisů školy se členové školního poradenského pracoviště přímo podíleli.
I v tomto školním roce se zaměření činnosti ŠPP odvíjelo od aktuálních potřeb školy a samozřejmě
navazovalo na dlouhodobou koncepci vzájemné spolupráce jednotlivých členů pracoviště.
Na pravidelných schůzkách (1x za 14 dní) jsme projednávali aktuální problémy žáků (výchovného i výukového
rázu) a hledali možnosti jejich pomoci a řešení. Ke kvalitě činnosti ŠPP přispěly nepochybně pravidelné schůzky
s vedením školy, které nám bylo v průběhu roku oporou. Vzájemná informovanost všech specializovaných
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pracovníků ŠPP, pedagogů a vedení školy je základním předpokladem smysluplné práce. V průběhu let si tím
více uvědomujeme, že je třeba na tomto neustále pracovat.
Zvýšenou pozornost jsme i letos věnovali žákům integrovaným, žákům se specifickými poruchami
učení a chování a žákům se zhoršeným prospěchem. Na základě konzultací se žáky i pedagogy a šetření školní
psycholožky lze konstatovat, že v pozadí neprospěchu žáků většinou není slabé nadání, ale nedostatek motivace
a volních vlastností, nechuť se připravovat a plnit školní povinnosti. Nejúčinnější prevencí je osobní společné
jednání vyučujícího, žáka a zákonného zástupce.
Na 1.stupni proběhlo celkem 38 jednání, výchovná komise se sešla 2x. Na 2.stupni se uskutečnilo 5 jednání za
přítomnosti výchovné poradkyně, ostatní jednání byla za účasti třídního učitele a jiného pedagoga nebo
psycholožky. Při opakovaných nebo závažnějších problémech byla svolána výchovná komise, a to 10x. Ve
srovnání s loňským školním rokem došlo ke zjevnému snížení počtu jednání a výchovných komisí. Na základě
kvalitativní i kvantitativní analýzy jsme došli k závěru, že je to důsledek posílení kompetencí zejména třídních
učitelů a intenzivnější spolupráce všech pedagogů s rodiči. Třídní učitelé vnímají spolupráci s rodiči jako jednu
z priorit a věnují tomu skutečnou pozornost. Podporují atmosféru důvěry a pozitivní přístup ke všem rodičům
mimo jiné i tím, že respektují specifika rodinného prostředí dětí a využívají k setkávání s rodiči všech
příležitostí. Jednání rodičů s učiteli probíhá pokud možno v neformální atmosféře, v odůvodněných případech za
přítomnosti žáka, a to se snahou vyřešit aktuální problémy vstřícnou formou. Výchovná komise následuje v
případě nárůstu problematického chování či výukových potíží žáka. Statut výchovné komise zachován dle
školního řádu.
Kromě potíží s učením jsme se setkávali s častým zapomínáním školních pomůcek na 1. i 2. stupni.,
neomluvenou absencí u žáků vyšších ročníků, problémem jsou případy skrytého záškoláctví.Prevenci
rizikových forem chování žáků ve škole zajišťuje školní metodik prevence, jehož činnost je úzce provázána
s mnohými institucemi (Poradenským centrem pro drogové i jiné závislosti Brno, s kurátorem, Policií ČR atd).
Na 17 šetřeních se podíleli spolu s metodikem prevence kompetentní členové ŠPP a třídní učitelé. Rodiče byli
vždy neprodleně a podrobně informováni a bylo s nimi zahájeno jednání.
Výchovní poradci doplňují průběžně databázi odborných zpráv o žácích v poradenské péči. Žákům
s poruchami učení věnují zvýšenou pozornost z odborného hlediska zejména speciální pedagogové. Kromě své
odborné práce se také podílejí na zpracování individuálních plánů a další dokumentace pro integrované žáky.
Zprostředkovávají informace a doporučení z poradenských pracovišť vyučujícím předmětů, ve kterých daná
porucha může mít vliv na celkový výsledek práce žáka.Výchovní poradci spolu s třídními učiteli mají na zřeteli
rovněž žáky nadané a talentované a navrhují další péči o tyto žáky.
Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Horníkova závěrem:
I přes poměrně dlouhou a úspěšnou historii fungování školního poradenského pracoviště je zřejmé, že
jsou jisté oblasti naší práce, které budou vyžadovat naši zvýšenou pozornost. Budeme muset ještě více
zapracovat na vzájemném propojení dílčích kompetencí a sdílení informací, na dalším zkvalitnění podpory
integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, na vytvoření systému včasného odhalování
problémových projevů chování ve školách, na omezení školní neúspěšnosti a předčasných odchodů žáků ze
vzdělávání, Z hlediska prevence se zaměřit ještě více na problematiku prevence kouření, rizikového chování na
internetu, na případy problematické docházky. To vše v úzké spolupráci nejen s pedagogy, příslušnými
organizacemi a zařízeními, ale především se zákonnými zástupci žáků.
Školní psycholog
Jako školní psycholožka pracuji na naší škole již šestým rokem. Při pohledu zpátky si dovolím říci, že
postupem let se podařilo vytvořit na naší základní škole fungující systém školní psychologie, který oslovuje děti
již v předškolním věku, provází je po celou dobu školní docházky a mnohdy je jim k dispozici i po jejím
skončení. Když zmiňuji systém školní psychologie, mám na mysli nejen práci psychologa. Samozřejmě se jedná
o práci týmovou, tedy spolupráci se všemi pedagogy, vedením školy a rodiči. Psycholog sám by měl jen
omezenou možnost zasahovat do klimatu školy a pomáhat při řešení problémů. Stěžejní roli školního
poradenského pracoviště jsem zmínila výše.
Na naší ZŠ a MŠ se jako školní psycholog začínám zajímat o děti již v době předškolní. Nejen
návštěvami v obou mateřských školách (Horníkova a Poláčkova), ale i svou aktivní přítomností při zápisu do
prvních tříd ZŠ a depistáží předškolních dovedností. Po zápise probíhá seznámení s rodiči budoucích prvňáčků
na třídních schůzkách, kde jsou informováni o možnostech budoucí spolupráce. V průběhu prvního ročníku se
stávají žáci středem zájmu školního psychologa již v září, kdy probíhají adaptační dny (tzv.zvykací a
seznamovací). Následuje návštěva ve třídě, kdy spolu s třídními učitelkami zhodnotíme připravenost dětí na
školu. Pokud se vyskytnou problémy, školního psychologa vyhledává jak rodič, tak učitelka.
Souhrn diagnostické a intervenční činnosti ŠP
Žáci - diagnostika školní neúspěšnosti, výukové selhávání, výchovná problematika, diagnostika studijních
předpokladů, neprospěch, diagnostika a práce s klimatem třídy, individuální případová práce - vztahové a
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osobní problémy ve školním prostředí i v rodině, terapeutické vedení, krizová intervence, integrovaní a
talentovaní žáci (sociometrie, diagnostika, screeningy, pozorování a následné vyhodnocování).
Rodiče- individuální konzultační a poradenská činnost, terapeutické vedení, krizová intervence.
Individuální konzultační a poradenská činnost pro pedagogy a ostatní pracovníky školy.
Další aktivity ŠP
Dokumentace, administrativa, koordinace další odborné péče,příprava aktivit školního psychologa, další
vzdělávání,supervize, publikační činnost apod.
- poskytování odborné konzultace pedagogům v MŠ
- konzultační a poradenská činnost poskytované rodičům dětí v MŠ Poláčkova a Horníkova
- přednášková činnost v MŠ
- depistáž grafomotorických schopností předškoláků
- přítomnost při zápisu do první třídy ZŠ, aktivní spolupráce, diagnostika
- „adaptační dny“ pro žáky 1. a 3.tříd
-vícedenní adaptační pobyt 6.tříd
- práce s třídním kolektivem s cílem zlepšit dynamiku vztahů a komunikaci třídního učitele a žáků
- řešení individuálních problémů dětí (vztahových, rodinných, emočních)
- podpora žáků ve znevýhodněné životní situaci
- diagnostika profesní orientace, kariérové poradenství
- pomoc při volbě střední školy u všech žáků 9.tříd, následná spolupráce s PPP Kohoutova
- konzultace žákům i rodičům k problematice volby povolání
- skupinová či individuální diagnostika intelektových předpokladů, motorických dovedností,
paměťových schopností, pozornosti atd.
- koordinace činnosti a vedení porad Školního poradenského pracoviště - „Šopíku“
- organizace a vedení pracovních schůzek pedagogů a mimořádných třídních schůzek
- vedení supervize začínajícího školního psychologa
- účast na schůzkách výchovného poradenství
- účast na provozních poradách a pedagogických radách
- účast na hovorových hodinách, třídnických hodinách a třídních schůzkách
- účast na výběrových řízeních školy
- účast na všech výchovných komisích s rodiči problémových
žáků
- účast na jednáních s rodiči a třídními učiteli
- účast na pracovních schůzkách jednotlivých ročníků
- správa a aktualizace knihovny ŠPP s pedagogickopsychologickou tematikou
- vytváření a aktualizace informačních nástěnek Školního
poradenského pracoviště
- zprávy ze společných aktivit na webových stránkách školy
- aktualizace internetových stránek Školního poradenského
pracoviště
- monitorování a dílčí evaluace školního prostředí
- publikační činnost v Líšeňských novinách
Spolupráce s vnějšími subjekty:
PPP Kohoutova, PPP Hybešova, Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Sládkova,Brno
SVP Help Me Brno, SVP Hlinky, SVP Kamenomlýnská, SPC Kociánka, SPC Štolcova, Salesiánské středisko
mládeže Kotlanova, Ratolest o.s., Podané ruce o.s, OSPOD, PČR, Středisko služeb školám Brno, Hybešova,
odborníci z oboru psychiatrie, psychologie, školní psychologové
Závěrem:Školní psycholog musí svým odborným záběrem postihnout tři základní roviny působení.
Nejdůležitější je rovina dětí - především žáků jeho školy. Rovina učitelů je zastoupena pedagogy školy a
ostatními pracovníky a v neposlední řadě je to rovina rodičů, jímž školní psycholog poskytuje poradenské
služby širokého spektra. 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.
Přestože, anebo právě proto, že je práce školního psychologa časově náročná a rozsáhlá svým záběrem činností,
přináší každý den do mozaiky pocitů spokojenosti a smysluplnosti minimálně jeden kamínek. Věřím, že k
pohodě naší další společné práce přispěje i relaxační centrum pro učitele,které začínáme právě budovat.
V Brně, dne 4.7.2014

Vypracovala: Mgr. Dušana Jurková
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8.1.3

Další vzdělávání poradenských pracovníků

Všichni členové poradenského pracoviště mají specializační studia a studia na VŠ ukončena.
V tomto školním roce prošli DVPP: školní metodik prevence: 1 kurz, školní psycholog: 7 kurzů
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):
8.2.2

Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):

8.3 Individuální integrace
Typ postižení
Vada řeči
Vývojové poruchy učení
Vývojové poruchy chování
Mentální lehké
Autismus
Sluchové postižení těžké
SVPU (neurologický podklad)

Ročník
2.,
3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.
5., 8.,
5., 6., 8.,
1., 6., 7.,
8.
9.

Počet žáků
2
14
3
3
5
1
1

Celkem

29

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Autismus
Vývojové poruchy

Ročník
2., 3.
6., 8., 9.

Počet žáků
4
27

Celkem

31

Závěr:
Školní rok 2013/2014 byl rokem plným změn. S příchodem nového vedení proběhly jak změny personální,
tak změny ve výchovně – vzdělávacím procesu. Podle ohlasů z řad rodičů, zřizovatele, žáků i učitelů, vedou tyto
změny k lepšímu. Otevřeli jsme 2 první třídy, novou MŠ, zmenšil se počet problémových situací, daří se
získávat finance a zajišťovat opravy. Konala se řada akcí pro žáky i veřejnost, zapojujeme se do řady projektů.
Přeji celé naší ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. hodně štěstí a sil v další cestě.
Výroční zpráva projednána školskou radou dne: 9. 9. 2014
Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne: 9. 9. 2014

Schválil:
Mgr. Roman Burda
Ředitel ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
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Výroční zpráva mateřské školy
Údaje o mateřské škole za školní rok 2013/2014
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy

a/
b/
c/
d/
e/
f/
g/
h/
ch/

Název školy: (dle výpisu z rejstříku škol.)
ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o.
Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň
Jméno ředitele školy:
Mgr. Roman Burda
Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení):Mgr. Blanka Kohoutová, Mgr. Helena Vrchotová
Telefon:
544 212 949, 727 818 797
Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol):
179 dětí (84 + 95)
E – mailová adresa:
sekretariat@zshornikova.cz
Provoz školy (od - do):
6.30 – 16:30
Provoz jednotlivých tříd (od - do):
6.30 – 16.00
7.00 – 16.00
7.00 – 16.30

Školní rok
2013/2014
třídy standardní

7

Celkový Průměrný
počet
počet dětí
dětí
na jednu
třídu
176
24,86

třídy speciální-logo

0

0

0

0

0

0

7

176

24,86

12,4

74

0

Celkem

Počet
tříd

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka

12,4

74

Počet dětí dle
zák. 117/1995
Sb.na
4hodiny denně
0

v

%

Část II .
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy
Naše mateřská škola rozšířila od ledna 2014 výchovu a vzdělávání dětí předškolního věku na
novém pracovišti, sídlícím v přízemí budovy základní školy. MŠ Poláčkova je trojtřídní, s kapacitou
školy 84 míst. MŠ Horníkova umožňuje výchovu a vzdělávání dětí ve 4 třídách s celkovou kapacitou
školy 95 míst.
Obě pracoviště našich mateřských škol mají vlastní zahradu, která je celoročně využívaná.
V obou budovách mateřských škol se nachází prostorné, světlé a esteticky zařízené třídy. Prostředí
celé školy je díky zainteresování a osobní invenci všech zaměstnanců školy na dobré úrovni.
Stravu obou mateřských škol zajišťuje kuchyně ZŠ Horníkova. Strava je pestrá a vyvážená, pitný
režim je dodržen.
Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. 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. Zaměřujeme se na uspokojování
psychických i fyzických potřeb dětí, s maximálním ohledem na jejich individualitu.
Naším cílem je vychovávat a vzdělávat děti tak, aby byly spokojené a šťastné, plné vědomostí,
dovedností, kulturních návyků a dobře připravené na přechod do školního kolektivu.
Integrace: v MŠ Poláčkova jsme integrovali jedno dítě s diagnózou ADHD, poruchy chování a
řeči a dítě s diagnózou poruchy autistického spektra.
Kroužky: Flétnička - zdravé pískání -základy
Výtvarný kroužek - nové techniky, postupy
Keramika - zpracovávání hlíny, glazování
Zdravá TV - správné držení těla
Prevence správného mluvení – logo
Příprava předškoláků – 1 x týdně
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Opravy: Malování částí stěn v MŠ
Plány do příštího roku: vybavení hračkami, didaktickými
pomůckami, vybavení zahrady zahradním
nábytkem - lavečky apod., zalištování obložení stěn
Cíle ŠVP:
Vzdělávání v MŠ ve školním roce 2013/2014 probíhalo dle ŠVP „Ať je
teplo nebo zima, ve školce se máme prima“ a jeho dodatku pro MŠ
Horníkova. Při výchovně vzdělávací činnosti jsme směřovali k získávání
cílových kompetencí i k naplňování stanovených vzdělávacích cílů,
využívali jsme vhodné metody i formy práce. Děti jsme vedly k
samostatnému zkoumání, poznávání, objevování, učení, jednání a
následnému řešení vzniklých situací. Posilovali jsme tělesné i psychické
zdatnosti dětí, rozvíjeli jsme jejich zvídavost, vědění i základy hodnot na
nichž je založena naše společnost a přirozenou cestou je směřovali k tomu,
aby byly v budoucnosti samostatnými a jedinečnými osobnostmi.

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

b/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

6 dětí
0
6 dětí

c/ Péče o integrované děti
Počet dětí
1
1

Druh postižení (§ 16 zák. č.561/2004 Sb.)
Artismus
LMD - porucha chování, výslovnosti

d/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem
34 dětí

Počet dnů na jedno dítě
5 dnů

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 550,-- Kč
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Část III.
Účast v soutěžích

Soutěže

Sportovní dopoledne předškoláků v ZŠ
Po stopách sněžného muže - stopovaná
Olympiáda
Drakiáda - soutěž mezi třídami

Nesoutěžní přehlídky: Výtvarné soutěže
Čarodějnická kniha - zážitky
Mimoškolní aktivity :
(tučně jsou zvýrazněny aktivity pro rodiče)
Příprava předškoláků – 1 x týdně
Loučení s podzimem - Broučkiáda
Tvořivá dílna s rodiči – 2 x ročně (Vánoce, Velikonoce), společné odpoledne s rodiči
Objevování Čtyřlístku
Sněhový bílý den
Malování na chodník před ZŠ
Dýňování - výstavka ve škole
Vítání jara, vynášení Morany
Akademie mateřské školy
Velikonoční pečení
Společné oslavy narozenin dětí
Karneval
Canisterapie
Solná jeskyně
Čarodějnické odpoledne společné s rodiči
Divadlo – KC Dělňák, pozvané divadlo na školu
Slavnosti maminek
Návštěva rodinného centra - Wikilandu
Dětský maškarní karneval - ostatky
Rozloučení s předškoláky a jejich pasování na školáky
Škola v přírodě
Výlet s opékáním buřtů
Pozorování jednotky požárníků při zásahu
Školní výlet
Víkendový pobyt v přírodě společně s rodiči
Taneční vystoupení " Líšeňské vánoce"
Akce " Děti , dětem " na výstavišti
Vánoční oslavy v každé třídě - posezení s rodiči / besídka - vánoční pásmo
. Každý měsíc divadelní či hudební vystoupení pro děti
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk.roce 2013/2014
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.,)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Počet
125
0
137
2
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Část V.
Údaje o pracovnících škol

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 – stav k 30. 6. 2014
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VOŠ obor sochařství
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
6
1
2
4
1

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2013/2014 –stav k 30. 6. 2014

Kvalifikovaní učitelé

Počet
fyzických osob
12

Nekvalifikovaní učitelé

2

Celkem

14

Přepočtený počet na
plně zam. (úvazky)

% z celkového počtu
(z přepočtených učitelů)

100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů
Počet

do 35let
12

35-50 let
1

nad 50 let

Důchodci
1

Celkem
14

4. Ve školním roce 2013/2014 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do
pracovního poměru (počet): 7
5. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 2
6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Počet zúčastněných pracovníků

Typ kurzu
Metodika pro výuku angličtiny - předšk. Dětí

3

Celoživotní vzdělávání - spec. pedagogika

1

Psychomotorika

1

Pohybové hry s hudbou

1

Tělovýchovné hry v MŠ - preventivní /zdravotní / TV

1

Část VI.
Změny ve vedení školy

Konkurzní řízení – datum, výsledek
Jmenování zástupkyně ředitele školy pro MŠ – Mgr. Blanka Kohoutová, od 1. 1. 2014
Datum 9. 9. 2014
Razítko a podpis ředitele
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