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

Výroční zpráva
školní rok 2014 / 2015

Brno 2015

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

168

21

2. stupeň

8

4

131

16,3

Celkem

16

9

299

18,7

Kapacita

680

Kapacita MŠ Poláčkova 13 : 3 oddělení – 84 dětí (83 fyzicky)
Kapacita MŠ Horníkova 1: 4 oddělení - 95 dětí (94 fyzicky)
Kapacita MŠ celkem: 179 dětí
(V budově Horníkova 1 funguje Galerie Hády a sídlí soukromé Gymnázium Hády).

1.7 Školská rada
(§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Předseda a členové ŠR:
Předseda Martin Vrána
Miloslav Hermann
Michaela Rybníčková
Petra Porčová
Mgr. Vítězslav Vardan
Mgr. Miroslava Mikulicová
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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
353
82

Počet strávníků
zaměstnanci školy
a vlastní důchodci
58
10

ostatní*
54
0

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

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2014
7
6

Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet
oddělení

počet dětí

Celkem

3

85

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. Vytvořili jsme společně novou směrnici FKSP a novou Kolektivní smlouvu.
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2.0 Údaje o pracovnících školy (k 30.6. 2015)
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:
1
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:
2
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:
0
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 21
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: 1
2.2.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce nastoupili do školy: 1
2.2.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
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

3
3
1
0
0
7
0

Ženy
4
11
7
0
0
22
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

1
1

35
35

2
4
1
3
1
4
1
4
2
3
1
4

2
40
1
3
1
5
1
4
2
2
35
4

170
Celkem
32
Společné školení: první pomoc, BOZP, CLIL, práce s dotykovými zařízeními, tvorba pravidel třídy,
hry pro třídu. Každý pedagogický zaměstnanec prošel některým z DVPP

Školení v MŠ – v příloze

2.4 Asistenti pedagoga v ZŠ
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 2,8/7
2.5 Asistenti pedagoga v MŠ - Počet celkem (přepočtený/fyzický)
4

1/2

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň

Počet žáků Prospělo s
Prospělo
vyznamenání
44 + 2 PAS
46
0
24
24
0
32 + 2 PAS
32
2
28 + 2 PAS
18
12
34
25
9
168
145
23

Neprospělo

Opakuje

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

31
51
16
33
131

15
19
4
13
51

15
32
12
20
79

1
0
0
0
1

1
0
0
0
1

Celkem za školu

299

196

102

1

2

6.
7.
8.
9.

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
1
1

% z počtu všech žáků školy
0,33
0,33

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 6
průměr na jednoho žáka: 0,03

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4-leté
studium
Počty přijatých žáků

Gymnázium
6-leté
8- leté
studium
studium
7
4

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

33

%
100
8,2
100

5/1
38

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1
Důvody: stěhování, jiné
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 5
Důvody: stěhování, jiné
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SOŠ

1

13

SOU

13

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona v MŠ (Horníkova,
Poláčkova. 23. – 25. 9. 2014 – Nebylo zjištěno porušení školského zákona. (Čj.ČŠIB1044/14-B)
 Hodnocení podmínek průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného mateřskou
školou. 23. – 25. 9. 2014 – Zjištěny nedostatky v podpoře správné životosprávy a
rezervy v činnosti MŠ. (Čj. ČŠIB – 1043/14-B)
 Šetření stížnosti – 8 bodů. 11. – 12. 11. 2014. Dva body stížnosti důvodné. Ředitel školy
nepřišel včas na dohodnutou schůzku a umožnil konfrontaci rodičů mezi sebou. (Čj.
ČŠIB-1676/14-B)
 Šetření stížnosti – 7. – 8. 1. 2015 na žádost Školského ombudsmana - 3 body. V průběhu
inspekce stížnost doplněna o další 2 body. Výsledek 3 body důvodné. Zvolená forma
opatření ředitelem školy po předchozí inspekční zprávě. Málo vstřícná a podporující
aktuální situace pro dítě stěžovatele. Dítě působilo stresovaně. (Čj. ČŠIB-2047/14-B)
 Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona v MŠ (Horníkova) – 27.
1. 2015, ČŠIB-141/15-B. Zjištěny 4 nedostatky. Nezohledňování individuálních potřeb
dítěte. Byl jedenkrát překročen povolený počet dětí ve třídě, chyběly některé zápisy
v TK a ve školní matrice chyběly některé údaje u 4 dětí.

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
Na základě inspekční zprávy Čj. ČŠIB-1043/14-B jsme odstranili nedostatky v podpoře správné
životosprávy u dětí následovně:
 Jednání s kuchyní – svačina se vydává dle platného denního režimu v našem švp. Přesně v 8. 45,
tak aby byl dodržen maximální interval 3 hodin mezi jídly.
 Na jídelních stolech jsou vždy k dispozici příbory, aby každé dítě mohlo v případě své touhy,
vyzkoušet vidličku a nůž. Učitelé dbají na pitný režim dětí jak v jídelně, tak v MŠ.
 Na pedagogické radě (8. 10.) byli probrány všechny body zprávy ČŠI. Byla domluvená
pravidla. Včetně pravidla – respektovat individuální potřebu spánku a odpočinku. Dítě, které
nechce spát, dostává možnost jiných aktivit (tak aby nerušili spící děti).
 Proběhla opakovaná kontrola výdeje stravy, dodržování individuální potřeby spánku a
odpočinku na obou pracovištích včetně větrání a osvětlení prostor. Nebyly zjištěny nedostatky.
 Dne 26. 11. byli naše kroky k odstranění nedostatků v podpoře správné životosprávy i kroky
k odstranění rezerv v činnosti MŠ konzultovány se zástupcem zřizovatele školy, panem
místostarostou Jozefem Sedláčkem.
Na základě inspekční zprávy Čj. ČŠIB-1043/14-B jsme během školního roku odstranili rezervy
v činnosti MŠ následovně:
 V oblasti systematického hodnocení vzdělávacích výsledků
- Všichni pedagogičtí pracovníci prošli školením PhDr. Z. Syslové.
- Diagnostika dětí se vede pravidelně. Vedeme nový vstupní dotazník. Škálové hodnocení 2x
ročně dle Šmardové. Hodnocení předškoláků dle Šmardové, (Předcházíme poruchám
učení).
- Nové diagnostické listy. Průběžně dělají učitelé tzv. „lístečkovou metodu.“
- Evaluace ŠVP – jednou ročně od každého z pedagogů. Evaluace TVP, autoevaluace,
výchovně vzdělávací práce a jejich podmínek, rodičů proběhlo na konci školního roku.
- Vedoucí učitelky vykonávají kontrolu průběžně. Ředitel školy provádí kontrolu každý
měsíc na vzájemných poradách.
- Proběhla úprava ŠVP. Další dodatek vznikl díky evaluaci na další školní rok 2015/2016.
- Systematicky zjišťujeme a zaznamenáváme informace o pokrocích v učení u dětí.
- Na základě této diagnostiky učitelé plánují individualizované vzdělávací nabídky.
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V odborné pedagogické úrovni vzdělávání na pracovišti Poláčkova
- Výměna zkušeností a nápadu při konferenci na MŠ Hochmanova, školení u paní Syslové.
- Využíváme jednání pedagogické rady a hospitace k metodickému vedení učitelů.
- Vedoucí učitelka probírá s kolegy různé osvědčené postupy a metody s kolegy. Vzájemná
výměna zkušeností i na dalším pracovišti.
- Vzájemné hospitace mezi kolegy.
- Během školního roku došlo k řadě změn jak ve fungování MŠ, tak i ve složení
pedagogických pracovníků. Nakoupili jsme řadu didaktických pomůcek i vybavení.
- Zvelebujeme okolí MŠ. Probíhá rekonstrukce školní zahrady v přírodním stylu, která nám
zlepšuje podmínky pro environmentální výchovu.
- Navázána spolupráce s Lesy ČR, a organizací Lipka.

Opatření po stížnosti:
- Omluva za umožnění konfrontace mezi rodič a opožděný příchod na schůzku
- Změny ve vedení pedagogických porad – zápisy
- Pozvání nezávislého speciálního pedagoga a odborníka na šikanu. Nezjištěny žádné
problémy.
- Vyjádřen nesouhlas se některými zjištěními.
- Ředitel školy i učitelky v MŠ proškoleny v oblasti rozvoje osobnosti a komunikačních
dovedností.
- Přemístění dítěte stěžovatele do jiné třídy. Následný odchod dítěte z MŠ.
Na základě protokolu o kontrole Čj. ČŠIB-141/15-B jsme odstranili nedostatky v bodě 3 a 4. Zároveň
jsme přijali preventivní opatření:
Body 3, 4: Vedení třídní knihy a školní matriky:
V TK chyběly zápisy, byl špatně zápis o sloučení tříd. Za tato pochybení byly uděleny vytýkací dopisy.
Vzhledem k tomu, že ani kontrolní činnost paní ZŘŠ nevedly k nápravě a došlo k opakování chyb
v zápisu, byla výtka udělena i ZŘŠ. Chybějící zápisy jsou doplněny. Pedagogičtí pracovníci opět
poučeni na pedagogických radách (29. 1. a 4. 3.). Dokumentace je pravidelně (týdně a také namátkově)
kontrolována ZŘŠ. ŘŠ provádí kontrolu kontrolní činnost ZŘŠ pravidelně každý měsíc.
Chyby ve školní matrice byly způsobeny nedůslednou prací paní sekretářky, která vedla evidenci. Od
ledna 2015 máme novou paní sekretářku, která je poučena a prošla i školením. Chybějící údaje byly
doplněny. Kontrolu dokumentace vedené paní sekretářkou provede v červnu ŘŠ spolu s ZŘŠ.
Prevence nedostatků uvedených v kontrolním zjištění č. 1 a 2
Výsledek se vztahuje na den, kdy probíhala kontrola (7. 1. 2015). Vzhledem k tomu, že dítě E. O. již
naší MŠ nenavštěvuje, nemohu zavést nápravná opatření směřující k tomuto dítěti.
Nicméně je naší povinností zohledňovat individuální potřeby dětí podle ustanovení §2 odst. 1 písm. b)
školského zákona. Zaměřili jsme se na důslednou prevenci uvedených nedostatků:
 Zohledňujeme individuální potřeby dětí. Pravidelně se aktualizuje diagnostika. Situace se rozebírá
s rodiči při jednáních.
 Učitelé procházejí školeními.
 Na poradách se předávají zkušenosti.
 Probíhají časté intervize a hospitace učitelů - ZŘŠ.
 ŘŠ provádí kontrolní činnost těchto hospitací a intervizí.
 O prázdninách proběhne inovace švp.
 Na pedagogické radě 4. 3. se pracovníci MŠ seznámili s těmito preventivními kroky a pravidly pro
slučování tříd. Prevenci překročení max. počtu dětí tvoří poučení učitelů, kontrola vedení školy.
Zavedena nová pravidla pro slučování tříd:
Sloučení tříd je možné jen v závažných případech a jen se souhlasem ZŘŠ. V případě nepřítomnosti
souhlas získat telefonicky nebo od ŘŠ. Počet dětí nesmí přesáhnout stanovený limit.
V případě nenadálé situace, kdy bude málo pedagogických pracovníků na zajištění provozu jednotlivých
tříd v MŠ (např. úraz paní učitelky apod.) ŘŠ zajistí náhradní dohled ve třídě pedagogickým
pracovníkem školy. Nejlépe povoláním učitelky MŠ, která má volno. V krajním případě, a na
nejnutnější dobu, jiným pedagogickým pracovníkem školy.
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4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:





4.4

ÚP – kontrola hospodaření s veřejnými fin. prostředky – v pořádku
ÚMČ Brno Líšen – finanční kontrola, oběh dokladů, zařaz. majetku – v pořádku
Kontrola živnostenského úřadu města Brna, 23.10. 2014 – Kontrola podnikání –
hostinská činnost v kuchyni školy. – Bez námitek.
Hygienické šetření MŠ Poláčkova – č. j. KHSJM 55415/2014/BM/HDM, 9. 12. 2014 –
zjištěný nedostatek – jedno mýdlo pro alergické dítě v síťce

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:

Odstranění zjištěných nedostatků č.j.: KHSJM 55415/2014/BM/HDM
Zjištěný nedostatek, tuhá mýdla v umývárně v síťce, byla odstraněna ihned po zjištění. V každé
umývárně zůstávají jen tekutá mýdla. Tuhé mýdlo určené pro dítě s alergií bude k dispozici pouze jemu
na poličce v jeho vlastní krabičce.
Nad rámec našich povinností jsme vyšli vstříc žádosti rodičů a doplnili jsme držáky na toaletní
papír ke každému WC ve všech odděleních. Dále jsme zakoupili nové poličky na kelímky s kartáčky na
zuby, aby nemohlo dojít k dotyku sousedících kartáčků.
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5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
11
0
328 včetně MŠ

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet odvolání
0
0
1 (MŠ)

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

Délka trvání projektu

„Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové vybavenosti
žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích a zapojením
škol do mezinárodních projektů“ CZ.1.07/1.1.00/55.0002
od září - 2014 do července 2015

Operační program

Evropský sociální fond – OPVK 55

ZŠ a) jako žadatel

Realizátor projektu*: Gymnázium, základní škola a mateřská
škola Hello s.r.o., člen skupiny Hello.
Partneři projektu*: Vysoká škola báňská – Technická
univerzita Ostrava, E-Lingua Zlín, Mezinárodní jazykový
institut Most.
28 044 236,00 Kč

Název projektu a registrační číslo
projektu

b) jako partner

Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

4.

Stručný popis projektu

Zapojení rodilých mluvčích do výuky na základních školách
Zavádění metody CLIL do výuky na základních školách
Podpora základních škol při přípravě a zapojování se do
mezinárodních projektů. Zaměřěno na anglický jazyk.

9. 2014
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Název projektu a registrační číslo
projektu

Dotkněte se inovací CZ.1.07/1.300/51.0024

Délka trvání projektu

11 měsíců (09/2014 – 07/2015)

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost - výzva 51

ZŠ a)

Partneři firmy BOXED, s. r. o.

b) jako partner
Celková výše dotace

426 880,- (pro školu)

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

Bod 31/93 ze dne 4. 9. 2014

Stručný popis projektu

Identifikace vzdělávacích potřeb pedagogů, vyhlášení
výběrového řízení a nákup dotykového zařízení pro potřeby
vzdělávání pedagogů. DVPP pracovníků – práce
s dotykovým zařízením.

Název projektu a registrační číslo
projektu
Délka trvání projektu

Rekonstrukce a rozšíření sportovně rekreačních ploch v
areálu ZŠ Brno, Horníkova 1
09/2014 – 08/2015

Operační program

ROP Jihovýchod

ZŠ a) jako žadatel

b) škola je partner

b) jako partner
Celková výše dotace

Žadatel: Statutární město Brno
6.474.758,- Kč

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

Rekonstrukce a rozšírení sportovne rekreacních ploch v
areálu ZŠ Brno, Horníkova 1 je zrekonstruovat stávající
sportovní areál ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1 a vybudovat
verejne prístupné sportovište.
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Název projektu a registrační číslo
projektu

Cizí jazyky pro život CZ.1.07/1.1.00/55.0006

Délka trvání projektu

1.9. – 31. 7. 2015

Operační program

Evropský sociální fond – OPVK 55

ZŠ

Žadatel: Národní institut pro další vzdělávání

b) jako partner
Celková výše dotace

56 696 050, 84 Kč - celkem

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

4.9. 2014

Stručný popis projektu

Rozvoj cizojazyčných a interkulturních kompetencí žáků a
učitelů základních škol zaváděním rodilých mluvčích a
metody CLIL. Zaměřeno na německý jazyk.

Název projektu a registrační číslo
projektu
Délka trvání projektu

Úprava dětského hřiště a zahrady v přírodním stylu mateřské
školy ZŠ a MŠ Horníkova 1 v Brně-Líšni
3 měsíce (od 1. 7. – 1.10. 2015)

Operační program

Životní prostředí (Fond soudružnosti)

ZŠ

Žadatel: Statutární město Brno – ÚMČ Brno- Líšeň

b) jako partner
Celková výše dotace

2.314.446,- Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum
Stručný popis projektu
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6.1 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ – celkem 24 kroužků (6 ve spolupráci
s Čiba sport Athletic a 2 s panem Šišmou – šachový
kroužek) – čistě školní 17
Navíc probíhala logopedická péče a nápravy SPU
Tři pro dospělé – jóga, keramika, práce na PC.
Kroužky v MŠ 6 (sportík, keramika, výtvarný, flétna,
předškoláčni, tanečky) – 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

Šachový

Šišma

6

Taneční pohybový kroužek,
šikovné ručičky

L. Zelinková

16

Čtenářský kroužek

P. Svobodová

17

Literární

J. Pelikánová

15

Název

Vedoucí kroužku

Počet žáků

Příprava k přijímačkám z M

E. Marvanová

10

Keramický kroužek (6.-9.r.)

M. Petrová

11

Zdravotnický

R. Burda

8

Matematika hravě

E. Marvanová

6

Příprava na přijímací zkoušky
z ČJ

H. Pavlíčková

7

Konverzace v AJ

V. Čech

12

Název

Vedoucí kroužku

Počet žáků

Pěvecký sbor Pavouček

J. Mikulicová

30

Míčové hry (4. – 9. r.)

J. Müller, Vardan

13

Školní časopis

K. Hasoňová

10

Ekoškola

Z. Kruťová

14

Pro II. stupeň:

Pro I. i II. stupeň:
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Hospodaření školy
Hospodářský výsledek za kalendářní rok 2013 byl + 125 740 Kč. Tato částka byla dle nařízení
obce rozdělena do rezervního fondu a do fondu odměn.
DO poloviny rou 2015 máme náklady přibližně na 50% ve všech sledovaných oblastech. Pro
upřesnění přikládáme výkaz zisku a ztrát, který odráží rozpočet školy ke konci roku 2014.
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7.0 Zhodnocení a závěr
HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO PORADENSTVÍ
Činnost výchovného poradce byla realizována v několika oblastech:
1/ Kariérové poradenství
- Nejvíce informací ohledně přijímacího řízení dostávali od výchovného
poradce žáci 9. tříd a jejich TU (možnost podání dvou přihlášek ke studiu, přijímací
zkoušky u čtyřletých studijních oborů, podávání zápisových lístků).
- V říjnu 2014 navštívili žáci 9. tříd v rámci výběru povolání Úřad práce.
- 13. 1. 2015 se konala schůzka rodičů žáků 9. tříd a zástupců SŠ, kde byli rodiče
informováni o způsobu přijímání na SŠ.
- V rámci porovnání znalostí jsem zajistila SCIO testy pro vybrané žáky 5., 7. a 9. tříd.
- Do poloviny března byly vypsány a zkontrolovány přihlášky na SŠ od 33 žáků 9. tříd a vybraných žáků 5.
a 7. tříd.
- Výsledky přijímacího řízení – 9. třídy - přijato na gymnázia 7 žáků, na SŠ 13 žáků, na SOU 13 žáků, 5.
třídy – přijat na gymnázium 1 žák, 7. třídy – přijati na gymnázia 4 žáci.
2/ Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
- Na 1. i 2. stupni se vzdělávají žáci s vývojovými poruchami učení.
Těmto dětem je věnována značná péče ze strany školního poradenského pracoviště.
- Letos bylo evidováno na 1. stupni 26 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli integrováni
v 6 běžných třídách. Na 2 stupni bylo evidováno 30 žáků s SVP integrovaných v 6 běžných třídách.
- Na 1. stupni se učilo 6 žáků s poruchami autistického spektra ve třídě PAS na základě skupinové
integrace.
Na 2. stupni mělo ve 2 dyslektických třídách 19 žáků přiznanou skupinovou integraci. Na 1. stupni se
učilo 6 žáků s individuální integrací, na 2. stupni 16 žáků s individuální integrací a jejich výuka probíhala
podle Individuálního vzdělávacího plánu.
Výuka s asistentem pedagoga probíhala u 2
(1.stupeň) žáků a u 6 (2. stupeň) žáků.
- Jednání s rodiči se konala v počtu – 1. stupeň - 4,
2. stupeň - 17.
- Letos se uskutečnilo 12 výchovných komisí na 2.
stupni, 1 výchovná komise
na 1. stupni.
- 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).
- 24. června 2015 byli na Líšeňské radnici přijati a oceněni starostou Líšně nejlepší žáci za letošní školní
rok (Monika Hrdličková – 4.A, Sabina Pavelková – 5.A, Gabriela Výletová – 9.A).
4/ Ostatní
- Již třetím rokem se naše škola zúčastňuje tříletého projektu SŠ Čichnova „Motivace žáků ZŠ, SŠ pro
vzdělávání v technických oborech – Den na střední“. Pro žáky 8. a 9. tříd jsem zajistila v období od října
2014 do února 2015 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).
V prosinci 2014 navštívilo v rámci projektu SŠ Čichnova 15 vybraných žáků 8. a 9. tříd SAKO Brno.
- Díky projektu Obědy pro školy jsem pomohla zajistit obědy v květnu a červnu 2015 pro žáka 8. třídy.
- Výchovný poradce pravidelně poskytuje všem učitelům informace ohledně učiva a zohlednění žáků se
SPU.
Mgr. Hana Pavlíčková, výchovný poradce
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

za školní rok 2014/2015
Školní metodik prevence:

Mgr. Jarmil Müller

Minimální preventivní program pro rok 2014/2015 bych hodnotil kladně. Ve škole se nám
dařilo udržet dobrou atmosféru bez častých projevů rizikového chování mládeže a plnit
stanovené cíle a úkoly. 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. 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. Svoji pozornost jsme zaměřili na
posílení kladného sebehodnocení, schopnosti samostatného rozhodování, asertivity žáků, u
kterých se projevují náznaky nízké sebedůvěry a nerozhodnost.
Oblasti prevence:
1. alkohol a kouření
2. komunikace a vztahy mezi žáky
3. kybersvět a zneužívání internetové komunikace
4. školní šikana
5. záškoláctví
Rizikové chování u žáků (ve třídách) řešíme ve spolupráci s TU, ŠP,
popř. VP, zákonnými zástupci, řešené případy evidujeme.
Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2014/2015
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 TV, PŘ, PRV).
 Seznámení vyučujících se změnami v metodických pokynech vztahujících se k prevenci a problematice
rizikového chování.
 Vytvoření MPP a jeho zveřejnění na web stránkách školy ve spolupráci s ostatními pedagogy.
 Seznámení pedagogických pracovníků s obsahem MPP.
 Seznámit rodiče na třídních schůzkách s obsahem MPP, Programu proti šikanování a preventivní
činností v rámci ŠPP a potřebnými kontakty.
 Adaptační programy pro 1. ročníky.
 Adaptační programy pro 6. ročníky.

Již tradičně se v září uskuteční společný adaptační výjezd všech žáků šestých tříd. Cíle
adaptačního výjezdu jsou: stmelení třídních kolektivů, nastartování rozvoje pozitivních vazeb mezi
žáky celého šestého ročníku, prevence psychopatologických jevů ve třídě, řešení konfliktů a
problémových situací ve škole. Aktivně se ho účastní třídní učitelé šestých tříd a školní psycholog.










Drobná majetková kriminalita (1. a 2. stupeň) – vandalismus, trestný čin, přečin.
Multikulturní prostředí – snášenlivost, národní tolerance.
Prevence kouření a užívání alkoholu - 1. stupeň (2. až 5. ročník).
Preventivní program Abrakamuzika – vztahy mezi lidmi, rodina, škola.
Beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany „Bezpečný internet“ – 1. a 2. Stupeň
Besedy na téma zdravého životního stylu, výchovné styly, příprava na školu v MŠ.
Beseda pro 2. stupeň „Pobavme se o kouření a alkoholu“.
Volba povolání-testy a dotazníky profesionální orientace (9. třídy).
Přednáška Právní vědomí žáků (JUDr. P. Živěla, květen 2015, 7. - 8. třídy).
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Aktivity dlouhodobějšího charakteru
 Spolupráce se salesiánským střediskem (SALESKO) Líšeň, Kotlanova.
 vrstevnické programy pro 4. - 9. ročníky, za účasti ŠP, tř.učitele s časovou dotací cca 5 hodin.
 Spolupráce s Nízkoprahovým klubem Likusák občanské sdružení Ratolest, návštěvy 7. tříd
v prostorách zařízení, spojené s prezentací filmu a besedou.
 Opětovné zapojení do dotazníku Kouření (6. a 8. ročníky).
 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)- dle
domluvy v období únor-duben.
Průběžná aktualizace nástěnky s protidrogovou tematikou (zapojení žáků projektovou formou),
Zážitkové programy








O krok dál – 4. ročník
Vztahy a spolupráce – 5. ročník
Jednota v rozmanitosti – 6. ročník
Jsem to co miluji – 7. ročníky
Tolerance a respekt – 8. ročník
Vykročení ze školy – 9. ročník
nástěnky Školního poradenského pracoviště, Saleska a Likusáku.

CO SE PODAŘILO?
 Sepsání MPP pro školní rok 2014/2015.
 Zavedli jsme si konzultační hodiny viz. Organizace školního roku.
 Začlenění prevence do třídnických hodin.
 Aktualizace nástěnek prevence.
 Adaptační pobyt žáků 6. Ročníku.
 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.
 Na 1. i 2. stupni se prevence plní ve výuce dle tématických plánů. Probíhají i další třídní a školní akce.
Podařilo se snížit počet šetření rizikového jednání!
CO SE NEPODAŘILO?
 Nepodařilo se navázat užší spolupráci s rodiči problémových žáků.
 Největším problémem v oblasti prevence zůstává kouření žáků (mimo školu).
 Musíme se také zaměřit na neomluvenou absenci a narůstající agresivitu mezi některými žáky.
 Po odchodu školní psycholožky neproběhlo dotazníkové šetření třídních vztahů.

Preventivní program Abrakamuzika

Právní vědomí – JUDr. Petr Živěla

16

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ
Školní poradenské pracoviště (ŠPP) funguje na naší škole od školního roku 2009/2010. ŠPP poskytuje
základní poradenské služby žákům, rodičům a pedagogům. V letošním školním roce pracoval poradenský tým v
tomto složení:
JMÉNO

FUNKCE

Mgr. Hana Pavlíčková

výchovný poradce pro 1. i 2. stupeň, vedoucí ŠPP

Mgr. Jarmil Müller

školní metodik prevence

Mgr. Šárka Hlaváčová

školní psycholog

Mgr. Hana Mezihoráková

spec.pedagog pro I.st.

Mgr. Ludmila Čoupková

spec.pedagog pro II.st.

Mgr. Helena.Hegarová

spec.pedagog-logoped,zástupce vedení

Přehled činnosti ŠPP :
 vzájemná spolupráce jednotlivých členů ŠPP
 schůzky ŠPP pravidelně 1x/14 dní v úterý
 konzultační hodiny všech členů ŠPP vždy v pondělí od 14 do 15 hodin
 spolupráce výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa se žáky, třídními
kolektivy, učiteli a rodiči
 komunikace mezi školou a rodiči, spolupráce s ostatními institucemi
 péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, péče o žáky s neprospěchem
 preventivní, poradenská a diagnostická činnost
 odborná a metodická pomoc učitelům
Přehled činnosti ŠPP ve školním roce 2014/2015:
V tomto školním roce se ŠPP scházelo v úterý 1x za 14 dní. Na schůzkách ŠPP jsme probírali aktuální
problémy žáků (výchovného i výukového rázu) a hledali možnosti jejich řešení.
Zvýšenou pozornost jsme i letos věnovali žákům integrovaným, žákům se specifickými poruchami učení
a žákům se zhoršeným prospěchem. Letos bylo evidováno na 1. stupni 26 žáků s SVP, na 2. stupni 30 žáků s SVP
– všichni integrovaní ve 12 běžných třídách. Na škole se učili žáci s individuální integrací – na 1. stupni 6 žáků, na
2. stupni 16 žáků. Jejich výuka probíhala podle Individuálního vzdělávacího plánu a některým pomáhali asistenti
pedagoga. Na 1. stupni se učilo 66 žáků s poruchami autistického spektra ve třídě PAS.
Na 1. stupni proběhla 4 jednání s rodiči, výchovná komise se sešla 1x. Na 2. stupni se konalo 17 jednání
s rodiči. Při opakovaných nebo závažnějších problémech byla svolána celkem 12x výchovná komise. Ve srovnání
s předcházejícími lety došlo ke snížení počtu jednání a výchovných komisí. Je to nejspíš důsledek nové politiky
školy, kdy se škola snaží o intenzivní spolupráci učitelů a rodičů. Zejména třídní učitelé vnímají spolupráci
s rodiči a rozvoj atmosféry důvěry jako jednu z priorit. Škola se snaží respektovat rodinné prostředí dětí a k
setkávání s rodiči využívá všech příležitostí. Správná činnost ŠPP je podmíněna vzájemnou spoluprací všech členů
ŠPP. Každý se věnuje vždy svým kompetencím.
Školní psycholog musí svým odborným záběrem postihnout tři základní roviny působení. Nejdůležitější
je rovina dětí - žáků školy. Rovina učitelů je zastoupena pedagogy školy a ostatními pracovníky a v neposlední
řadě je to rovina rodičů, jímž školní psycholog poskytuje poradenské služby. Těžiště práce školního psychologa je
pomáhat žákům ve zvládání učebních nároků školy s ohledem na jejich individuální možnosti a schopnosti, řešit
příčiny slabého prospěchu, pomáhat uspokojovat specifické výchovné a vzdělávací potřeby žáků, pomáhat jim
řešit jejich osobní a rodinné vztahové problémy.
.Jako každý rok i letos poskytovala školní psycholožka individuální poradenství pro žáky a jejich rodiče při
výukových a výchovných problémech. Nabízela také psychologické služby žákům a jejich zákonným zástupcům
v oblasti kariérového poradenství a volby povolání. Mimo jiné prováděla depistážní činnosti zaměřené na
vyhledávání žáků s SPU. Několikrát poskytovala též krizovou intervenci.
Speciální pedagogové na obou stupních pomáhali třídním učitelům vypracovat IVP pro individuálně
integrované žáky. Prováděli reedukaci u žáků na 1. i 2. stupni.
U 2 žáků probíhala logopedická péče. Též zajišťovali učební pomůcky pro žáky se SPVP. Mezi jejich činnosti
patřila i evidence OPR u mentálně postižených žáků.
Závěrem lze říct, že ŠPP na naší škole funguje velice dobře. Každý člen ŠPP si plní svědomitě své úkoly
a v nutných případech jsme schopni se sejít a pomocí vzájemné spolupráce dovést problémy ke zdárnému konci.
Mgr. Hana Pavlíčková, vedoucí ŠPP
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Zpráva koordinátora EVVO pro rok 2014/2015
1. Provozní a materiální zajištění EVVO
2. Programy a projekty - Ekoškola, Den Země
3. Environmentální aktivity
Závěr a doporučení
1. PROVOZNÍ A MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ EVVO
Rozvoj environmentální výchovy má na naší škole velký potenciál
díky blízkosti přírody – nedaleké rezervaci Hády a Moravskému
krasu.
Výhodou velký školní pozemek, který začal být opětovně využíván
mimo jiné jako školní zahrada a pomalu se více a více využívá jako přírodní učebna. Pro terénní výzkum má
přírodovědná sbírka rozmanité pomůcky a určovací klíče, vzhledem ke snazší práci v menších skupinkách by
stálo za to nakoupit stejných pomůcek více.
Rozvoji napomáhá i vstřícnost vedení školy a podpora tohoto tématu. Kromě materiální podpory byl
vzhledem k přírodovědnému zaměření školy vytvořen i povinně volitelný předmět environmentální
výchova v 7. ročníku. Předmět 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 pracovaly týmy na různých projektech
souvisejících s tématy sběr papíru, vršků, kaštanů, podpora nemocných dětí formou sbírky prodejem
pohlednic, podpora lidí s Parkinsonovou chorobou, mapování okolní přírody (rostlin, živočichů, kontejnerů
na tříděný odpad apod.).
2. PROGRAMY A PROJEKTY
EKOŠKOLA
Cílem programu je získat titul Ekoškola a tudíž je potřeba plnit postupně různé úkoly. V rámci 4 povinných
témat Voda, Energie, Přírodní prostředí školy a Odpady zpracovali členové školního parlamentu za tento
školní rok analýzu témat Přírodní prostředí školy a Odpady. V daných tématech pomocí dotazníků a
pracovních listů zjistili žáci ze ŠP silné a slabé stránky a navrhli změny. Tyto změny byly konzultovány,
podpořeny nebo vyvráceny ředitelem školy. Některé změny byly realizovány samotnými členy parlamentu.
PROMÍTEJ I TY!
Pravidelně každý měsíc probíhalo promítání dokumentů s lidskoprávní tematikou z festivalového cyklu Jeden
svět. Poté následovala prezentace žáků vybraných tříd, kteří měli s tématem filmu něco společného, a diskuze
s nimi. Populární byla i školní kinokavárna, která umožnila návštěvníkům občerstvit se při sledování filmu.
Příklad filmů: Z popelnice do lednice, Manželka za 50 ovcí, Solartaxi nebo Na sever od slunce. Při filmech
prezentovaly svá témata třídy 5.B, 6.B, 7.A, 7.B nebo školní parlament.
SBĚR KAŠTANŮ A STARÉHO PEČIVA
Na podzim probíhal na škole tradiční sběr kaštanů a starého pečiva pod dohledem paní učitelky Pelikánové
a Hasoňové. Organizace akce se ujala třída 7. B, která v předmětu environmentální výchova chystala
propagační plakátky, vymýšlela hlášení a pomáhala při vlastním sběru. Do této akce se zapojili především
žáci z prvního stupně. Nejlepší sběrači se za odměnu v červnu zúčastnili výukového programu v lese.
SOUTĚŽ VE SBĚRU PAPÍRU A VÍČEK
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 v prosinci tak zvanou „KPZ“ –
kápézetkou, ve které našli pravítka, kružítka, lepidla, propisky, které často zapomínají doma. V červnu byli
odměněni dnem plným radosti – třída se nemusela učit a mohla se vypravit kamkoliv podle výběru žáků.
Organizaci sběru zajistila paní učitelka Hasoňová opět se svou třídou 7. B, která v předmětu environmentální
výchova celý sběr připravila.
PROJEKTOVÝ DEN ZEMĚ
Pro všechny žáky školy připravili učitelé 10 různých dílen, do kterých se žáci podle svého zájmu týden
předem zapsali. V tento den se zcela rozpadly běžné třídy a vytvořily se „třídy“ nové. Tak se spolu učili,
bavili a poznávali přírodu například prvňáčci dohromady s deváťáky. Závěrem celého dne byla
v tělocvičně prezentace výstupů, výtvorů a poznatků zaznamenaných na plakátech. Starší a mladší žáci
spolupracovali, navzájem se obohacovali a vytvářeli zajímavá díla.
Dílny a výsledky byly následující:
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1 - Co tu kvete I a II - žáci zkoumali okolí školy, zejména přírodu v rezervaci Hády, kvetoucí rostliny,
které objevili, pak určili a zakreslili nebo vylisovali na závěrečný plakát. Našli sasanky, fialky, plicníky,
jaterníky a mnoho dalších krásných rostlin.
2 - Co tu žije - žáci zkoumali rozmanitost přírody v rezervaci Hády v různých biotopech – v lese, na
louce a u jezírka v lomu.
3 – Bylinky v kuchyni - plno rostlin v našem okolí se dá využít v kuchyni a jsou nejen chutné, ale i
zdravé. Žáci se naučili vytvořit pomazánky s česnekem medvědím, popencem břečťanovitým,
sedmikráskami, fialkami a udělali si pampeliškový med.
4 – Literáti, malíři a fotografové - další skupina nezkoumala Hády z přírodovědného hlediska, ale
zabývala se krásnem a tím, čím může příroda obohatit a povznést našeho ducha. Žáci nakreslili a nafotili
krásné obrázky a příroda je inspirovala k uměleckým literárním dílům.
5 – Památné stromy - kde je nejbližší státem chráněný památný strom? Ten se vydala hledat jedna
skupina až na Malou Klajdovku pod Bílou Horou. A objevili, že to není strom ledajaký, jedná se o celou
alej jílovců maďalů (kaštanů).
6 – Péče o rostliny - tato skupina se věnovala zvelebování školních prostor. Ve vestibulu a učebně
přírodopisu vznikla květinovou výzdobu.
7 – Krmítka a školní zahrada - jak přivést více života na školní zahradu? Díky vlastnoručně vyrobeným
krmítkům přiletí v zimě jistě plno ptáků. Zahrada ožila díky svalům a píli dalších žáků, kteří zasadili plno
ovocných stromů a keřů, salát, brambory, bylinky a mnoho dalšího.
8 – Deskové hry - školní klub, kde je možné o volné hodině hrát různé hry, byl obohacen o hry, které
vymysleli a vytvořili žáci školy. Vznikly hry: Zvířátko, nezlob se; Útěk ze ZOO; speciální kvarteto a
podobně.
9 – Výrobky z PET lahví a vršků - v této dílně se žáci zabývali recyklací. Je správné třídit do
správných košů a kontejnerů. Ale některé obaly nemusíte vyhazovat a můžete si z nich vyrobit zajímavé
dekorace nebo i užitečné věci. Žáci vyráběli ozdobné chobotničky, želvičky a dlouhého hada z PET lahví.
Z vršků pak poskládali fantastické logo naší školy – zelenou sovičku.
3. ENVIRONMENTÁLNÍ AKTIVITY
Na základě přiložené tabulky je vidět, že každý měsíc se naši žáci zúčastnili
nějaké aktivity, která měla přírodovědný charakter. Do seznamu jsou zařazeny
i aktivity matematické. Více přírodovědných akcí se zúčastnili žáci 2. stupně.
4. ZÁVĚR A DOPORUČENÍ
Jako koordinátor EVVO hodnotím kladně přístup pedagogických pracovníků a
přístup žáků a jejich neustále se zlepšující postoj k environmentální problematice.
Zejména na základě analýzy programu Ekoškola v tématech Přírodní prostředí školy
a Odpady spatřuji rezervy ještě v rámci provozu školní jídelny a úklidu.
Nadále budeme třídit papír, plasty, organizovat sběry papíru a víček z PET lahví i
kaštanů a suchého chleba. Letos byla aktivita v programu Recyklohraní zcela
opomenuta, jak v rámci plnění úkolů, tak v rámci třídění baterií a elektrospotřebičů.
V příštím roce bude programu věnována pozornost.
Na druhou stranu velké pokroky nastaly v plnění úkolů v rámci programu Ekoškola a
jsme tudíž čím dál blíž k získání mezinárodního titulu. Na podzim příštího školního
roku dokončíme další dvě témata Voda a Energie a budeme žádat o kontrolní audit. Pokud vše dobře půjde, mohli
bychom na jaře usilovat o titul.
Výuka v terénu probíhá především na 2. stupni. V dalším roce budeme pokračovat ve výuce v terénu a snažit se
v terénu učit ještě více témat obzvlášť, když k těmto účelům byl v červnu postaven na pozemku školy dřevěný
altánek. K vyučování v přírodě budeme více motivovat i 1. stupeň.
V rámci dne Země a pracovních činností byla osázena část školní zahrady především užitkovými rostlinami na
záhoncích (hrách, jahody, brambory, mrkev…) a ovocnými stromy a keři u plotu směrem k rezervaci Hády.
Zodpovědnou funkci hlavní péče o školní zahradu zastane Mgr. Čech, který ačkoliv jazykář, tak i ve volném čase o
přestávkách se svými žáky o zahradu pečoval. Jistě je na podzim čeká bohatá úroda.
Projekt Promítej i Ty! doporučuji minimálně na 1 školní rok pozastavit, jelikož naše pravidelné promítání
způsobilo, že již jsme vyčerpali filmy, které by se k promítání v ZŠ hodily. Po obnovení akce doporučuji zachovat
vystoupení tříd, které zaručí nejen vyšší návštěvnost, ale i lepší přiblížení se tématu filmu.
V dalším školním roce budeme informovat žáky o environmentálních tématech v přírodovědných předmětech i
prostřednictvím nástěnek a na školním webu. Bylo by vhodné v sektoru odborných přírodovědných učeben vytvořit
nástěnku s environmentální tematikou.
Mgr. Zuzana Kruťová, koordinátorka EVVO
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Závěrečná zpráva ICT pro rok 2014/2015
V oblasti IT se ve školním roce podařilo mnoho pozitivních změn na všech úrovních. Došlo
k výměně bezdrátových přístupových bodů za nové profesionální jednotky využívající dvě rádiová
pásma na 2,4 GHz a 5GHz. Nové přístupové body umožní bezdrátové připojení učitelům s notebooky,
ale také zajistí konektivitu všem žákům základní školy. V současné době jsou WIFI signálem pokryty
třídy, odborné učebny, kabinety učitelů, vedení školy a vstupní hala.
V rámci projektu
„Dotkněte se inovací“ získala
škola 20 kusů dotykových
notebooků pro zapojené
pedagogy. Díky tomu bylo
možné vyřadit již dosluhující
desktopové počítače, které
vyžadovaly častý zásah správce
školní sítě. Výhodnou
zakoupených dotykových
notebooků je, že kombinují
výhody jak klasických
notebooků, tak tabletů
s dotykovým ovládáním. Učitelé
tedy mají možnost používat
notebooky v režimu „tablet“ a vyzkoušet si naplno možnosti a výhody dotykových zařízení. Součástí
projektu byl také blok webinářů a prezenčních školení zaměřených na seznámení s dotykovým
zařízením, jeho ovládáním a instalací zvolených výukových aplikaci. Školení se zúčastnili všichni
učitelé spolu s vedením školy.
Další vlnou inovací prošla také počítačová učebna. Učitelé i žáci mohou pracovat
s kancelářským balíkem MS Office 2013. Používat programy na stříhání videa a editaci zvukových
souborů, upravovat bitmapovou a vektorovou grafika a mnohé další. Efektivnější výuka je zajištěna
díky programu NetSupport 11. Učitel může díky programu sledovat činnost všech žáků přes učitelský
panel a také jim může přes vzdálenou plochu pomoci vyřešit zadaný úkol. Vybavení učebny se rozšířilo
o sluchátka s mikrofonem, stolní scanner, křesla, prezentér a novou audiovizuální techniku.
Školní web dostál významné proměny po obsahové a grafické stránce. Úvodní stránka získala
novou podkladovou tapetu s vyobrazením základní školy a také postranní panely s logy partnerů školy.
Na úvodní stránku jsou vkládány novinky, díky kterým mohou rodiče a ostatní čtenáři získat povědomí
o aktuálních akcích a dění na základní škole. Webové stránky se rozšířily o předmětové weby a třídní
weby, které jsou spravovány příslušnými učiteli.
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Zhodnocení práce školní družiny, metodického sdružení, předmětových
komisí, školního parlamentu a další
Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2014/2015
Školní družina je v provozu každý den od 7:30 do 17:00 hodin.
Celkem školní družinu navštěvovalo 88 dětí, které byly rozděleny do tří oddělení podle věku.
1. oddělení – děti z druhé třídy a ze čtvrté třídy.
2. oddělení – děti z prvních tříd.
3. oddělení - děti ze třetí třídy.
V 1. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Jindřiška
Peloušková. Je vedoucí vychovatelkou.
V 2. oddělení pracuje s dětmi vychovatelka Lenka Zelinková.
Ve školní družině vede taneční kroužek.
V 3. oddělení pracuje s dětmi vychovatel Martin Kučera.
Specializuje se na sportovní aktivity.
Pobyt dítěte ve školní družině je zpoplatněn částkou 100.- Kč
měsíčně.
V letošním roce je školní družina druhým rokem ve vlastních, samostatných třídách. Pokračovali jsme
v zařizování a vybavování tříd novým nábytkem. V družině, kde se děti schází ráno a po vyučování, tj. v 3.
oddělení, mají děti k dispozici nový dětský úložný systém. Sedací skříňky s kontejnery na hračky. Nové stolky se
židlemi mají moderní tvar a pohodlně se k nim posadí i šest dětí.
Změny se nám podařilo realizovat i ve vzhledu celé místnosti, barevné stěny a nově natřený kryt ústředního
topení dodal místnosti pozitivní energii. Spolu s dekorativní sítí, na kterou si děti mohou umístit své výrobky, se
z tohoto oddělení pomalu daří vytvořit útulné prostředí, v kterém se děti pravidelně schází od brzkých ranních
hodin až do konce provozu školní družiny. Také
v dalším oddělení, pro děti z druhé třídy, jsme
rozšířili úložné prostory. Opět dětským
nábytkem Stuva v příjemných zelenobílých
barvách. Kromě nábytku jsme doplňovali i
drobné doplňky, např. malé kontejnery, košíky a
krabice. Děti mají možnost si díky skladnému
nábytku uklidit hračky přehledně a na své
místo. V plánu je dále zařídit novým nábytkem
2. oddělení, které je umístěno v prostorách
gymnázia.
Pro příští rok je již přichystáno a
vybaveno novým nábytkem oddělení čtvrté,
které se bude otvírat v příštím školním roce pro
děti z první třídy. Díky příspěvku od sdružení
rodičů Horníček, od kterého jsme obdrželi
finanční příspěvek 10. tisíc korun, jsme doplnili do všech oddělení hračky a také sportovní potřeby pro děti.
V letošním roce zahájil svou činnost šachový kroužek a také ten se nám podařilo vybavit alespoň tím
nejzákladnějším a to jsou šachovnice a zejména dvoje závodní šachové hodiny. Tyto byly ihned využity na turnaji,
kterého se malí šachisté zúčastnili v měsíci listopadu v Náměšti nad Oslavou. Díky velmi dobré spolupráci
s mateřskou školou, která sídlí v naší škole, jsme pro děti dostaly také plyšové hračky. Ty jsou velmi oblíbenými
maskoty, které děti využívají ke všem možným činnostem a hrám. V příštím roce plánujeme dokoupit deskové hry
do všech oddělení, protože jsou v poslední době mezi dětmi velmi populární, jak se ukázalo také při posledním
uspořádání turnaje v deskových hrách. Účast dětí byla velká, ovšem právě nedostatek her nám poněkud
zkomplikoval uspořádání turnaje.
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Mezi další plány patří také revitalizace
způsobu vyzvedávání dětí prostřednictvím
videotelefonu. Vzhledem k novým
bezpečnostním opatřením se jeví jako další
bezpečnostní prvek vyřešení otevírání dveří při
ranním příchodu dětí do školní družiny.
Vzhledem k bezpečnosti je nutné, aby
vychovatelé přebírali každé dítě osobně u dveří.
Zvažujeme do budoucna tento způsob vyřešit
technickou podporou u zádveří, čili tam, kde si
děti vychovatelé přebírají od rodičů. Kromě
technických plánů zvažujeme pro příští školní
rok také navázání spolupráce s asistenty naší
školy, kteří v dopoledních hodinách pracují se
svými svěřenci ve vyučování. V odpoledních
hodinách bychom rádi využili jejich pomoci při
pořádání akcí pro děti.
Pro děti připravujeme během celého školního roku každý měsíc společné akce, při kterých je každá pomoc
velmi vítaná. Například při zimní akci v Salesiánském středisku, kdy jsme s dětmi vyrazili na kluziště, byla pomoc
rodičů, kteří se s námi akce zúčastnili, nedocenitelná.
Od začátku školního roku měly děti možnost se zúčastnit těchto akcí:
Září - Adaptační výlet do lesa
Říjen - Podzimní hrátky
Listopad – Malá ZOO
Prosinec – Vánoční besídka a dílničky
Leden – Stavíme sněhuláky dárečky k zápisu do 1. třídy
Únor – Bruslíme v Salesiánském středisku, maškarní karneval
Březen – V knihovně a projekt Malý čtenář
Duben – Setkání s Andersenem, turnaj v pexesu, velikonoční
dílničky
Květen – Kouzelník, výtvarná soutěž, atletický trojboj
Červen – MDD, kreslíme přírodu – soutěž, výlet do lesa –
poznáváme okolí.
O všech akcích si vždy mohli zájemci následně přečíst na stránkách školy, kde byly k shlédnutí i fotografie.
Vánoční besídka, návštěva kouzelníka a maškarní karneval, to je jen zlomek z mnoha dalších fotek, které
jsou k vidění na stránkách školy v sekci školní družiny.
Závěrem bych ráda vytyčila další cíle pro následující školní
rok. Tak jako letošní rok, stále bychom rádi vylepšovali prostředí,
v kterém děti tráví spoustu svého odpoledního času a také aby se ve
školní družině všichni cítili dobře a spokojeně. Proto doufáme, že se
nám budou i nadále dařit společné akce a další dobrá spolupráce se
všemi, kteří se dosud na přípravě podíleli, ať to bylo například
sdružení rodičů Horníček, nebo i samotní rodiče našich dětí, také
naše mateřská škola, případně v budoucnu asistenti nebo žákovský
parlament. Hlavní cíl je stále stejný, ale také nejdůležitější. Přáli
bychom si, aby se děti vždy do školní družiny těšily.
J. Peloušková
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Závěrečné hodnoceni práce METODICKÉ SDRUŽENÍ 1. – 5. ročníku
MS I. stupně začalo pracovat na školním roce v srpnu 2014 za přítomnosti ZŘ1 Mgr. H. Hegarové a
učitelek I. stupně. Na úvodní schůzce jsme se domluvily na sjednocení sešitů ve všech předmětech,
úpravě ŽK ve 3. – 5. ročníku, Notýsku v 1. ročníku a Zápisníku ve 2. ročníku. Dále jsme se domluvily
na zápisu pořadí předmětů v TK a KL. V KL jsme opravily název předmětu místo Praktické činnosti na
Pracovní činnosti. Domluvily jsme se na omlouvání nemocných žáků, vypsání a vyvěšení rozvrhů
v jednotlivých třídách, dalších organizačních záležitostech týkajících se školní dokumentace, integrace
žáků, klasifikace a IVP.
V průběhu celého školního roku jsme se scházely, abychom řešily organizační záležitosti, které
vyplynuly z provozních porad.
Některé školní akce, kterých jsme se účastnily se svými třídními kolektivy:
Září 2014
V září proběhl adaptační den pro celou školu a adaptační programy
ve třídách 1. A, 1. B pod vedením školní psycholožky.
Proběhlo autorské čtení se spisovatelkou Sašou Sandras.
Začal sběr kaštanů – koordinátorka Mgr. J. Pelikánová a vybraní
žáci 7. B – Patrik Pernica a Matěj Kovář.
Říjen 2014
Proběhla soutěž mladých zdravotníků v Rožnově pod Radhoštěm
(ZŘ1 Mgr. H. Hegarová).
Žáci shlédli koncert Slávka Janouška.
Žáci 3. – 5. ročníku se zúčastnili soutěže ve šplhu (Mgr. J. Müller).
Žáci 2. A a 3. A se zapojili do celoroční literárně výtvarné soutěže
„S DONEM“ a navštívili divadelní představení „Co ani liška netušila“ v divadle Reduta (Mgr. J.
Pelikánová a ZŘ1 Mgr. H. Hegarová).
Žáci shlédli preventivní program Abrakamuzika.
Listopad 2014
Proběhlo sportovní dopoledne pro předškoláky z okolních MŠ.
Akci
zorganizovali ZŘ1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. J. Müller, Mgr. P. Svobodová a
děti provázela školou paní vychovatelka Mgr. J. Peloušková.
Třída 5. A navštívila program v Salesku (Mgr. M. Popková).
Připravily jsme stanoviště se zajímavým programem pro budoucí prvňáčky a
jejich rodiče – Den předškoláků.
Prosinec 2014
Třídy 3. A a 4. A vyjely na předvánoční výlet do Strážnice (Mgr. L. Plšková,
ZŘ1 Mgr. H. Hegarová, Mgr. H. Mezihoráková).
Třídy 1. A, 1. B, 2. A, PAS vyjely na předvánoční výlet do Náměště na Hané.
Během listopadu a prosince jsme se zúčastnili barevných dnů. Součástí Červeného dne byl projekt
„Krabice od bot aneb daruj naději.“ Děti připravily hračky, školní pomůcky a průvodní dopis
v angličtině pro děti do Afriky (školní parlament).
Sešly jsme se na schůzce k zápisu do 1. tříd. V rámci spolupráce s MŠ Poláčkova se žáci 1. A a 1. B
zúčastnili vánoční besídky. Žáci 3. A a 4. A shlédli sférické kino „Tajemství stromů“. Žáci 5. A a 5. B
shlédli sférické kino „Jak vznikl život“. Ve třídách proběhla Mikulášská nadílka. Děkujeme Mgr. K.
Hasoňové za vzornou přípravu. Zároveň skupiny Mikulášů navštívily okolní MŠ. Ve třídách proběhly
vánoční besídky. Děti se zúčastnily sběru papíru. Zúčastnili jsme se všech barevných dnů.
Leden 2015
Začaly schůzky s rodiči v okolních MŠ, kterých se zúčastnily kromě vedení školy i Mgr. P. Svobodová
a Mgr. J. Pelikánová. Vybraní žáci 3. ročníku se zúčastnili plaveckých závodů (ZŘ1 Mgr. H. Hegarová).
Žáci PAS třídy navštívili Antrophos (Mgr. E. Luňáková a asistentka M. Zemánková).
Vybraní žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili plaveckých závodů v ZŠ Jasanova (Mgr. J. Müller).
Únor 2015
Začaly ESS pod vedením Mgr. E Luňákové, Mgr. J. Musilové, Mgr. J. Pelikánové, Mgr. P. Svobodové.
Mgr. M. Popková a Mgr. H. Mezihoráková zorganizovaly soutěž v SUDOKU pro žáky 3. – 5. ročníku.
Březen 2015
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Od 3. do 6. 3. proběhla třídní kola v recitační soutěži. Nejlepší žáci se zúčastnili školního kola (Mgr. H.
Mezihoráková, Mgr. J. Pelikánová, Mgr. P. Svobodová).
Vybraní žáci 1. stupně se zúčastnili florbalového turnaje pod vedením Mgr. J. Müllera.
Mgr. L. Plšková připravila vybrané žáky 2. a 3. ročníku na soutěž v AJ English star.
Mgr. M. Popková a Mgr. H. Mezihoráková zorganizovaly soutěž v PIŠKVORKÁCH pro zájemce 1. –
5. ročníku. Třídě 2. A začal plavecký výcvik v bazénu ZŠ Holzova.
Ve třídách 5. A, 5. B proběhla Pythagoriáda.
Žáci 2. – 5. ročníku počítali v mezinárodní matematické soutěži Klokan.
Mgr. J. Musil připravil pro žáky 1. B zábavný program Hrátky s chemií.
Duben 2015
Začaly vzájemné hospitace vyučujících.
Vybraní žáci 5. tříd psali Scio testy online z ČJ a M.
Nejlepší zpěváci ze tříd 1. stupně zazpívali ve školním kole pěvecké
soutěže (Mgr. M. Mikulicová).
Žáci 4. A a 5. A vystoupili na sobotním programu v rámci akce Pálení čarodějnic pod vedením Mgr. H.
Mezihorákové a Mgr. M. Popkové.
Třídní kolektivy 2. A a 3. A se zúčastnily slavnostního zakončení literárně výtvarné soutěže „S
DONEM“ (ZŘ1, Mgr. J. Pelikánová, asistentka M. Rymešová).
Žáci 5. A měli exkurzi na téma Záchranná služba (Mgr. M. Popková).
Žáci 3. A a 4. A navštívili dopravní hřiště (Mgr. L. Plšková a Mgr. H. Mezihoráková).
Žáci 1. A, 1. B a 2. A navštívili sférické kino „Tajemství stromů“. Skončily ESS.
Květen 2015
Vybraní žáci 1. a 2. stupně se zúčastnili soutěže Mladých zdravotníků pod vedením ŘŠ Mgr. R. Burdy a
ZŘ1 Mgr. H. Hegarové.
Žáci 3. A a 4. A měli exkurzi na téma Záchranný systém.
Vybraní žáci 1. stupně se probojovali do okresního krajského kola McDonald CUP (Mgr. J. Müller).
Začaly výlety:
 1. A, 1. B, 2. A – zámek Milotice
 2. A – Rudka u Kunšátut, ZOO Brno – výhra v literárně výtvarné soutěži „S DONEM“
 3. A - Biskupice u Třebíče
 4. A - Jedovnice
 5. A – Jedovnice
 5. B – Strážnice
Třídě 2. A skončilo plavání. Slavnostního zakončení se zúčastnil ředitel školy Mgr. R. Burda.
Velký úspěch měla akademie ke Dni matek spojená s pasováním prvňáčků na čtenáře.
2. – 5. ročník se zúčastnil celoškolní výtvarné soutěže „Moje paní učitelka“.
Červen 2015
Na Děn dětí připravily třídní učitelky pro své děti zábavný program spojený s proškolením dětí o
ochraně zdraví. Třída 1. A vystoupila v sobotu 6. 6. se svým programem na Den dětí v Líšni (Mgr. P.
Svobodová a paní vychovatelka L. Zelinková). Třída 3. A navštívila divadelní představení v divadle
Husa na provázku (Mgr. L. Plšková). Ve třídě 2. A proběhla beseda se spisovatelkou Sašou Sandras.
Žáci 1. stupně se zúčastnili sběru papíru. Nejúspěšnější byl kolektiv v 5. B. Vyhrál Den radosti.
Nejlepší sběrači kaštanů odjeli s Mgr. J. Pelikánovou a asistentkou B. Janderovou do Křtinského polesí
na vyhodnocení soutěže. Žáci se zúčastnili velmi zajímavé přednášky pana Jeglíka – projekt NEPZ..
Proběhla schůzka rodičů budoucích prvňáčků za přítomnosti ŘŠ, ZŘ1, Mgr. E. Luňákové, Mgr. E.
Maršíkové, Mgr. J. Pelikánové, vedoucí vychovatelky J. Pelouškové.
Založily jsme třídní webové stránky, které jsme průběžně aktualizovaly.
Psaly jsme články na školní web.
Zúčastnily jsme se:
 Projektu BOXED
 Během celého školního roku jsme navštěvovaly různá školení.
Zapsala Mgr. Jaroslava Pelikánová
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Matematika a její aplikace
Ve školním roce 2014– 2015 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 učivo bylo ve všech ročnících probráno a
procvičeno.
V letošním školním roce došlo k navýšení hodinové dotace o 1
vyučovací hodinu v 8. 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. a 7. ročníku.
Krátkodobý plán všech vyučujících pro příští školní rok je častější využití interaktivních tabulí,
dlouhodobým plánem je potřeba vytvořit odbornou učebnu pro výuku matematiky s interaktivní
tabulí, pro snadnější využití dostupných učebních pomůcek.
Řada učebních pomůcek byla v tomto školním roce rozšířena o dvě plastová tabulová kružítka a nové
kapesní kalkulátory.
Hodinové písemné práce byly tři: vstupní (konec září, 6. ročník až koncem října), pololetní, závěrečná
Soutěže, které se na naší škole konaly:
1. V říjnu proběhlo školní kolo soutěže v sudoku. Soutěže se zúčastnilo 37 žáků 6. – 9. ročníku.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Vítězové jednotlivých kategorií
byli odměněni diplomem a sladkostí.
2. V prosinci proběhl 1. ročník Vánočního turnaje v piškvorkách. Žáci nejprve soutěžili v třídním
kole a první 3 postoupili do školního kola, které proběhlo ve čtvrtek 18. 12. Soutěžilo se opět
ve dvou kategoriích (6. a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Vítězové obou kategorii byli odměněni
sladkostí.
3. Pythagoriáda – školní kola soutěže proběhla v 6. a 7. ročníku v měsíci únoru Do městského kola
této soutěže postupuje žák s 11 a více body. V letošním školním roce na naší škole takový žák
nebyl. Maximální počet bodů, které žáci ve všech ročnících získali, byl 6 bodů. Nejúspěšnější
žáci v každém ročníku obdrželi diplom za účast v soutěži.
4. Matematická olympiáda – o školní kolo nebyl mezi žáky zájem. Je to způsobeno složitým
zadáním příkladů a pro naše žáky obtížným způsobem řešení. Letos se školního kola MO
zúčastnil pouze žák David Procházka ze 7. A.
5. Matematický klokan – konal se v březnu za účasti vybraných žáků druhého stupně. Zapojili se
žáci, které baví matematika a logické úlohy. Úspěšní řešitelé byli odměněni sladkými cenami a
diplomem.
Nejúspěšnější řešitelé:
BENJAMÍN
KADET
1. Vít Maruška 7. A (89 b.)
1. Karolína Hlaváčová 9. A (53 b.)
2. Jiří Pavelek,
Šárka Odstrčilová 7. A (77 b.)
2. Barbora Rybníčková 9. A (52 b.)
3. Anastázie Bučková 7. B (71 b.)
3. Ondřej Chovanec
9. A (48 b.)
6. Začátkem března se 7žáků z 6. A zapojilo do mezinárodní soutěže Pangea. Řešení 15
náročných, logických úloh bylo odesláno organizaci Pangea. Výsledky byly uveřejněny na
webových stránkách www.pangea-edu.cz.
Ve 2. pololetí školního roku byl otevřen kroužek matematiky v 6. ročníku - „Matematika hravě“. Žáci si
procvičili právě probírané učivo a bavili se řešením matematických pohádek.
Vyučující vykonaly vzájemné hospitace:
Marvanová – u pí. uč. Horké v 9. A a pí. uč. Popkové v 5. A
Čoupková – u pí. uč. Marvanové v 8. A a pí. uč. Popkové v 5. A
Horká – u pí. uč. Marvanové v 7. B
Bylo zakoupeno 20 kusů kapesních kalkulátorů (s funkcemi) pro potřeby žáků a 3 vědecké kalkulátory
pro vyučující matematiky. Dále byla zakoupena dvě plastová, tabulová kružítka.
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Jazyk a jazyková komunikace
Český jazyk

Výuka českého jazyka byla prováděna na základě ŠVP, který
vychází z očekávaných kompetencí pro výuku českého jazyka.
Učivo bylo dobráno, ve třídách s SPU bylo dle plánu redukováno a
zvoleno při výuce pomalejší tempo. Prostorové i materiální
vybavení pro výuku bylo vyhovující, přesto se vyučující snaží o
obnovení učebnicového fondu pro výuku českého jazyka. Žáci
běžných tříd se učí podle učebnic a pracovních sešitů nakladatelství
Fraus (žáci ve třídách SPU - nakladatelství SPN), používají však i
jazykové příručky, jazykový a literární doplňkový materiál
umístěný ve sbírce českého jazyka, o kterou se stará uč. M.
Herková, a využívají možnosti práce s interaktivní tabulí. Speciální
a samostatnou přípravu pro učitele vyžadují žáci s OPR.
Vyučující českého jazyka se snaží vést výuku zajímavě, aktuálně, žáky vybízet k aktivní spolupráci
ve vyučovací hodině, motivovat žáky k diskusi a vyjadřování vlastních názorů k probíranému tématu.
Dále podporují a rozvíjejí u žáků čtenářskou gramotnost (Večer s filmem, školní časopis Soviny – uč.
K. Hasoňová ). Žáci mohou využívat i školní knihovnu. Třídy zhlédly divadelní představení v divadle
Radost a Polárka. Žáci využili také možnosti navštívit s uč. K. Hasoňovou večerní divadelní představení
v Mahenově divadle a Městském divadle. V 2. pololetí vedla uč. H. Pavlíčková kroužek - Příprava
k přijímacím zkouškám na SŠ - určený žákům deváté třídy. Uspořádali jsme i jazykové soutěže –
Olympiádu v českém jazyce ( uč. H. Pavlíčková a M. Herková ), recitační soutěž ( uč. J. Müller ). Žáci
pracovali na krátkodobých projektech na probíraná témata v literární výchově.
Vyučující absolvovali školení k podpoře výuky, např. Moderní aktivizační metody ve výuce
humanitních předmětů na 2. stupni ZŠ ( uč. K. Hasoňová ). Spolupráce vyučujících českého jazyka je
velmi dobrá. Uskutečnili i několik vzájemných hospitací. Kladně můžeme zhodnotit i uspořádané akce,
které byly úspěšné a setkaly se se zájmem žáků. Vyučující vedou žáky nejen k získání potřebných
dovedností a znalostí ve výuce českého jazyka, ale také k vytvoření kladného vztahu žáků k mateřskému
jazyku a ke spisovnému vyjadřování.
Německý jazyk
Výuka německého jazyka probíhala na základě ŠVP, který vychází
z očekávaných kompetencí pro výuku německého jazyka jako 2.
cizího jazyka. Při výuce jsme používali učebnice Deutsch mit Max 1.
a 2. díl ( nakladatelství Fraus ). Využívali jsme odbornou učebnu
německého jazyka i multimediální učebnu s interaktivní učebnicí.
Žáci vytvářeli často krátkodobé projekty na daná témata k výuce.
V rámci projektu Cizí jazyky pro život působila na naší škole rodilá
mluvčí německého jazyka. Žáci tak měli jedinečnou příležitost
využívat výhody spolupráce vyučující s rodilou mluvčí při zdokonalování výslovnosti, rozšiřování
slovní zásoby a především při aktuální konverzaci.
Vyučující M. Herková se zúčastnila seminářů týkajících se výuky německého jazyka: Reálie a projekty
zábavnou formou ( Verlag Hueber ), Hry, rébusy a kouzla do hodin cizích jazyků
( Fraus ).
K dispozici je pro podporu výuky předmětový web německého jazyka. Studentka PFMU v hodinách
němčiny na naší škole prováděla náslechy.
K zajímavým akcím naší školy patří jednodenní poznávací výlet do Rakouska – údolí Wachau
dne 17. června 2015, kterého se zúčastnilo 40 žáků ze 7.– 9. ročníku a který připravila
uč. M. Herková.
Ve výuce německého jazyka je preferována konverzační forma. Žáci získávají znalosti a dovednosti, na
které mohou při dalším studiu navázat a dále je rozšiřovat. O výuku německého jazyka na naší škole je
celkem velký zájem, a tak i v příštím školním roce navážeme na úspěšné akce a budeme se snažit o
pozitivní vnímání a aktuální a pestrou výuku.
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Anglický jazyk
Po úspěšném projektu Edison, kdy na naši školu
přijeli zahraniční studenti, aby lektorovali výuku o své
vlasti v přidělených třídách, jsme se vrhli na projekt Rodilí
mluvčí do škol. Zaštiťovala ho Jazyková škola Hello a
Vysoká škola báňská v Ostravě. V jeho rámci docházel na
naši školu Irčan pan Eugen Reynolds a vedl každý pátek
půlené hodiny angličtiny. Dále jsme v rámci projektu měli
zajištěnou výuku angličtiny pro učitele, která se konala
pravidelně každé úterý po poradě a ještě hodinu nad rámec
pracovní doby. Učitelé byli rozděleni podle úrovně do
dvou skupin, skupinu pokročilých navštěvovala i paní
Edita Dobrozemská, pedagožka ZŠ Jihomoravské náměstí. Zúčastění pedagogové pak na základě
školení, jež proběhlo v době pololetních prázdnin, vytvářeli pomůcku CLIL, ta byla dokonce finančně
ohodnocena, a stala se tak malým přilepšením k jejich apanážím. Vysoká škola báňská nám pomáhala i
napsat projekt v rámci programu Erasmus+, kterým se pokusíme získat grant na partnerskou spolupráci
s maďarskou školou. Listopadové školení k tomu projektu proběhlo jako dvoudenní seminář (pátek +
sobota) na zámku ve Křtinách.
Nezanedbáváme ani starost o nadané žáky, a tak jsme uskutečnili školní kolo Soutěže v anglickém
jazyce. Vítěz každé ze dvou kategorií postoupil do městského kola v Lužánkách. Ani v jednom případě
se našim žákům nepodařilo získat medailovou pozici.
Vyvrcholením našich aktivit byla poněkud svízelná organizace studijně-poznávacího zájezdu do
Anglie (Londýn, Brighton) s výukou angličtiny. Na výborný zájezd se přihlásilo málo zájemců, a tak
jsme museli místo studijního volna během jarních prázdnin narychlo organizovat zájezd nový,
vycházející ze záměru doplnit autobus nějaké početnější školy. Zájezd se uskutečnil 1. – 6. června 2015,
předcházela mu informační schůzka pro rodiče zúčastněných žáků ve večerních hodinách. Výjezd splnil
naše očekávání.
Od února do konce dubna fungovaly také webové stránky na podporu výuky angličtiny na druhém
stupni, pro velké množství jiných úkolů už na ně od začátku května nezbývalo času.
Vedení školy získalo grant na organizování zahraničního zájezdu do Anglie pro třicet vybraných
žáků naší školy, který se uskuteční 10. – 17. října 2015. Vybraní pedagogové se zúčastní jazykového
kurzu na Maltě v srpnu 2015.
O změnách ve výuce angličtiny na naší škole jsme také vytvořili v opravdu šibeničním termínu
rozsáhlý článek do Líšeňských novin. Naplnili jsme tak zásadu školy otevřené vůči veřejnosti.
Ruský jazyk
V letošním školním roce měli žáci možnost volit jako
2. cizí jazyk nejenom němčinu, ale i ruštinu. Ukázalo se, že
je opět o ruský jazyk zájem, neboť si jej zvolilo 20 žáků.
Výuka probíhala 2 hodiny za týden. Počáteční výuka byla
založena na zvládnutí zvukové stránky jazyka. Důraz jsme
kladli na motivaci. Žáci se seznámili se zvukovou stránkou
jazyka, osvojovali si slovní zásobu, jednoduché větné
vazby a učili se základním dovednostem v hovoru. Později
se seznámili s grafickou podobou jazyka, s tvary písmen a
pořadím azbuky.
Ukázalo se, že některým žákům s VPU činí psaní větší
potíže. U některých se zase naopak projevuje přirozený cit pro ruský jazyk, což samozřejmě každého
učitele potěší. Skupina „ruštinářů“ vystoupila i na letošní školní akademii s názvem „Veselá azbuka“ a
předvedli ostatním, že i další cizí jazyk lze zvládnout.
Mgr. Miroslava Mikulicová
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Člověk a příroda
1.

Zapojení učitelé:
Mgr. Zuzana Kruťová (Přírodopis)
Mgr. Jan Musil (Fyzika, Chemie, Environmentální výchova)
Mgr. Vítězslav Vardan (Zeměpis)
Mgr. Roman Burda (Zeměpis)
Mgr. Květoslava Hasoňová (Environmentální výchova)
Mgr. Miroslava Mikulicová (Environmentální výchova)

2.

Hodinové dotace předmětů:
Ch – 6 hodiny (8. a 9. ročník - 2 hodiny týdně)
Př – 14 hodin (6. - 8. ročník – 2 hodiny týdně, 9. ročník - 1 hodina týdně)
F – 12 hodin (7. a 8. ročník - 1 hodina týdně, 6. a 9. ročník – 2 hodiny týdně)
Z – 14 hodin (6. - 8. ročník - 2 hodiny týdně, 9. ročník - 1 hodina týdně)
Ev – 6 hodiny (7. ročník – 2 hodiny týdně)

3.

Materiální podmínky:
Fyzika
Výuka fyziky probíhala výhradně v učebně fyziky. Veškeré pomůcky k výuce jsou uloženy v odborné učebně nebo
v přilehlém kabinetu. U interaktivní tabule byla okna zatemněna, chybí však zatemnění u tabule na druhé straně
třídy. V letošním roce nedošlo k žádnému nákupu demonstračních pomůcek, vybavení pomůckami je dostačující pro
všechny oblasti – elektřina, magnetismus, optika.
Přírodopis, environmentální_výchova
Výuka přírodopisu probíhala převážně v učebně přírodopisu, případně v terénu
v okolí školy. Veškeré pomůcky k výuce jsou uloženy v odborné učebně nebo
v přilehlém kabinetu. Environmentální výchova probíhala zejména v kmenových
učebnách nebo v terénu v okolí školy a byly využívány pomůcky a materiály ze
sbírky přírodopisu. Kabinet byl v letošním školním roce uspořádán podle
biologických oborů, došlo tedy k značnému zpřehlednění.
Učebna je dostatečná pro výuku, u interaktivní tabule byla okna zatemněna.
V letošním roce se podařilo obohatit vybavení o několik zcela nových
demonstračních pomůcek (např. dalekohledy, krabičkové lupy).
Vyučující přírodovědy na 1. stupni si vždy po domluvě půjčovali demonstrační pomůcky, kterých je v přírodopise
dostatek. V dalším školním roce plánujeme vybavovat učebnu názornými modely především ze zoologie a botaniky.
Je potřeba renovace lavic v učebně, které potřebují zaříznout a oblepit hrany.
Chemie
Výuka chemie probíhala výhradně v učebně chemie. Veškeré pomůcky k výuce jsou uloženy v přilehlém kabinetu.
Je potřeba renovace lavic v učebně, které potřebují zaříznout a oblepit hrany, dále pak odřezání skříněk mezi
lavicemi.
K dispozici je také chemická laboratoř, která byla sporadicky využívána, plyn však není revidován.
V letošním roce nedošlo k žádnému nákupu demonstračních pomůcek, vybavení pomůckami je dostačující.
Zeměpis
Výuka zeměpisu probíhala převážně v učebně zeměpisu a dějepisu nebo ve třídách, případně v terénu v okolí školy.
Veškeré pomůcky k výuce jsou uloženy v odborné učebně.

4.

Výuka v terénu:
Vzhledem k tomu, že se jedná o přírodovědné předměty, dbali jsme na to, aby výuka neprobíhala pouze v budově
školy, ale aby se žáci dostali i do terénu.
environmentální výchova
- 7. A
– živočichové v okolí školy – mapování, výzkum
– mapování relaxační místa v Líšni, sběrné dvory, kontejnery
- 7. B, 7. C – rostliny v okolí školy – mapování, výzkum
přírodopis
- duben - jarní aspekt – botanika (7. ročník)
- květen, červen – bezobratlí - terénní výuka v okolí školy + v lomu Hády (6. A, B)
- květen, červen – botanika - terénní výuka v okolí školy + v lomu Hády (7. A, B, C)
zeměpis
- půda, GPS
- zatmění slunce
- 7. C reliéf, práce s mapou a buzolou v souvislosti s FGS regionů
- orientační běh, mapování a orientace dle mapy, určování azimutu v okolí školy
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Akce a aktivity pro žáky:
- září - Den přírodních věd - soutěžení v ZOO - 7. A
- září, říjen - program s Rezekvítkem - Ochrana přírody (teorie, exkurze, práce v terénu) - 7. B
- listopad - výstava Bodies – 9. A, B
- listopad - Naši savci – výukový program v ZOO – 8. A
- prosinec - sférické kino – 3. A, 4. A, 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 7. A, 7. C, 8. A
- leden - exkurze na SSŠE Trnkova – výběr žáků 9. A, 9. B (prezentace fyzikálních pokusů z oblasti elektřiny a
magnetismu)
- únor - 7. A, B, C – návštěva provozu SAKO
- březen - hrátky s chemií (pro 1. stupeň)
- duben - sférické kino (optika)
- duben - Den Země (pro 1. i 2. stupeň)
- květen - 7. B - pomoc na setkání parkinsoniků
- červen - odchyt ptáků (7. ročník)

5.

6.
-

7.

Soutěže:
říjen - Přírodovědný klokan … 1. místo – Barbora Rybníčková, 2. a 3. místo – Monika Kubešová a Gabriela
Výletová (9. A)
- březen - biologická olympiáda … 1. místo kategorie D – Lukáš Grim (7. B) a 1. místo kategorie C – Gabriela
Výletová a Veronika Domesová (9. A)
- školní domácí kolo chemické olympiády – 1. místo - Gabriela Výletová (9. A)
Projekty:
PROJEKT ČICHNOVA
- září - Student cup na SŠ informatiky, poštovnictví a finančnictví (výběr žáků 7. a 8. ročník)
- říjen - Den na střední – Musil (8. A)
- návštěva provozu SAKO (výběr žáků 8. a 9. ročník)
HOBIT – Hodina BIologie Pro živoT
- proběhlo v říjnu a červnu v 8. A a 9. A, B v rámci hodin přírodopisu
NEPZ - Burda
- pro 2. stupeň proběhlo v listopadu
RORÝSÍ ŠKOLY
- sledování ptáků, dalekohledy (jiřičky, rorýsi)
- vytváření krmítek
- v červnu odchyt do sítí a určování ptáků s ornitologem
UKLIĎME ČESKO
- úklidová akce dobrovolníků organizovaná školou (duben)
JSME S VÁMI
- příprava akce ke Světovému dni parkinsoniků 11. 4. (program, dárečky, občerstvení, výstava pro parkinsoniky
ve škole na podzim) a na setkání ve škole 20. 5.
SPOLEČNOST CPK – CHRPA
- 50 ks pohlednic, prodáno 45, výdělek 900 Kč, podpora hippoterapie (7. C v environmentální výchově)
SOUTĚŽ MLADÝCH ZDRAVOTNÍKŮ
- žáci 3. a 9. ročníku připravovaní ředitelem Burdou a p. zástupkyní Hegarovou se zúčastnily městského kola
soutěže organizované Českým červeným křížem. Žákyně z 9. třídy se umístily na 1. místě, díky tomu pak postoupily
do krajského kola, kde obhájily krásné 3. místo.
PROJEKTOVÉ AKTIVITY V HODINÁCH
environmentální výchova
- 7. A
- prezentace odpadů v Líšni na akci Promítej i Ty!
- 7. C
- prodej pohlednic koní – podpora hippoterapie
- 7. B
- sběry papír a víčka, projekt podpora Parkinsoniků
- 5., 7., 9. ročník - Tour 4 change (Pojeď s námi) – podpora
hendikepovaných sportovců
zeměpis
- Ochrana člověka za mimořádných událostí (1. 6. 2015, celá
škola)
přírodopis
- Den Země (23. 4. 2015, celá škola)
- modely vnějších geologických dějů
napsala Mgr. Zuzana Kruťová
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Člověk a svět práce
Vyučující ve třídách:
6.A, 6.B, – Mgr. Roman Fouček (vedoucí mezipředmětové komise)
7.A, 7.B, 7.C – Mgr. Roman Fouček
8.A, 8.B – Mgr. Marie Petrová, Mgr. Miroslava Herková
9.A, 9.C – PaedDr. Eva Marvanová, Mgr. Lenka Horká
Hodinová dotace:
6. a 7. ročník – jedna hodina týdně; výuka probíhá
v dvouhodinových blocích jednou za čtrnáct dní
8. ročník – jedna hodina týdně
9. ročník – jedna hodina týdně
Specifika některých ročníků:
6. ročník – pracovní činnosti
Druhé pololetí se výuka soustředila na praktickou
aplikaci získaných vědomostí. Žáci se podíleli na
renovaci školních laviček, kde se naučili natírat,
brousit, impregnovat, vrtat a šroubovat. Zbylé
hodiny žáci pracovali na školních pozemcích.
7. ročník – pracovní činnosti
Třídy 7.A, 7.B, 7.C jsou rozděleny do tří skupin.
Zaměření předmětu: Provoz a údržba domácnosti,
finanční gramotnost, oprava a renovace školního
inventáře. Žáci se také podíleli na rekonstrukci
školních laviček.
8. ročník – pracovní činnosti
Třída 8. A se dělí na dvě skupiny. Náplní výuky je
„Vaření“
Zaměření předmětu: seznámit žáky se zásadami
zdravé výživy, s bezpečností práce při přípravě
pokrmů, se společenským chováním při stolování.
Žáci se naučí pracovat s běžnými kuchyňskými spotřebiči a seznámí se s bezpečností práce.
9. ročník – pracovní činnosti
V druhém pololetí se vyučuje převážně Finanční
gramotnost se zvýšeným důrazem na počítání
slevy, zdražení, naše i cizí měna, rozpočet
domácnosti a osobní, finanční produkty. Žáci se
seznámili s pojmy jako inflace, úrok, kreditní karta,
bezhotovostní platba, platební styk apod.
Zapsal: Roman Fouček
Do budoucna chceme zvelebit školní pozemek i
dílny. Vybavit zahradu a další prvky, jako
kompostér, hmyzí domečky, pocitovou stezku apod.
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Výtvarná výchova a Galerie Hády
V prvním pololetí jsme se zúčastnily následujících výtv. soutěží:
1. "ZVÍŘE" VV soutěž , kterou pořádal výtvarný ateliér SPŠ a VOŠ technické v Brně, Sokolská1. Naši
školu reprezentovaly práce žáků 7.-9.tříd. formou kresby, malby i 3D provedení. Prostorová práce
"VÁŽKA" Nikolase Němce z 8.A byla ohodnocena čestným uznáním
2.Všichni žáci druhého stupně se účastnili šk. soutěže, kterou vyhlásilo sdružení rodičů "Logo SR". Zde
byly oceněny 2 žákyně ze třídy 7.A ( Nosavcovová a Štofková )
3."SVĚT MRAZU A
TEPLA "vyhlášená DDM
Junior Brno .Zde se
účastnili žáci 1.stupně a
žáci 6.tříd .Výsledky
budou vyhlášeny v
březnu 2015
Za velký úspěch lze
pokládat přijetí dvou
žákyň (B. Rybníčková a
D. Smolíková) na SŠ s uměleckým zaměřením
Ve druhém pololetí:
4 „.KNIHA A JÁ“ soutěž pořádaná střediskem volného času Lužánky s termínem odevzdání 21.3.2015.
Naši školu reprezentovaly práce žáků 4.a 6.tříd.Jednalo se o celostátní soutěž.
5.“ČÁP BÍLÝ“ pořadatel rovněž SVČ Lužánky. Mimořádně společensky angažovaná celostátní soutěž
.Výběr prací žáků 5. – 9.ročníku byl na vysoké úrovni ale bohužel jsme nebyli oceněni. Rodičovská
veřejnost má možnost si všechny práce prohlédnout na šk. webu .Pro žáky ale měla velký přínos, že se i
ve výtvarné výchově dověděli spoustu informací týkajících se života těchto zákonem chráněných
živočichů.
6.Povodí Moravy s. p. vyhlásilo soutěž „VODA V ČESKÉ PÍSNIČCE“ termín odevzdání prací byl
březen 2015. Soutěže se účastnili žáci 4.-6. Třídy.
7. V samém závěru šk. roku 22.6. byly vyhlášeny výsledky
školní výtvarné soutěže „MŮJ UČITEL“. Do soutěže, která
byla rozdělena do 4 kategorií se zapojili kromě prvních tříd
všichni žáci školy v hodinách VV. Ve šk. galerii je
nainstalována výstava nejlepších prací. Žáci i učitelé
procházející galerií se zapojili do hodnocení a vybrali v každé
kategorii tři nejzdařilejší práce, které byly oceněny drobnými
cenami a diplomem.
Na jaře letošního školního roku jsme v hodinách výtvarky
vytvořili spoustu krásných výkresů různými výtvarnými technikami na téma: MOJE MĚSTO
(VESNICE).
Stejně tak byl pojmenován 25. ročník mezinárodní výtvarné soutěže. Vyhlašovatelem byla ZŠ a
Sdružení TRANOSCIUS v Havířově Bludovicích.
I když jsme se v bohaté konkurenci neumístili, přesto máme radost, že naše práce nebyla zbytečná.
Našimi zdařilými výtvory si vyzdobíme interiér naší krásné školy.
V pracovních činnostech pokračujeme ve zvelebování školního pozemku. Opět funguje skleník. Založili
jsme kompost. V dílnách dokupujeme nářadí a do kuchyňky pomůcky.
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Člověk společnost
-

-

-

-

-

-

Tato předmětová komise sdružuje vyučující dějepisu (výuka probíhá ve všech ročnících 2
hodiny týdně) a výchovy k občanství (výuka probíhá v 6., 8. a 9. ročníku 1 hodinu týdně).
Díky kvalitnímu zatemnění byla odborná učebna dějepisu daleko častěji využívána než dříve k
promítání filmů s dějepisnou tématikou, prezentací, videí …
Ke zpestření výuky byl i v letošním roce odebírán časopis Živá historie a Tajemství české
minulosti, i žákům byly oba časopisy k dispozici v žákovském klubu.
Ve třídách s žáky s SVP se osvědčily pracovní sešity, ty budou žáci používat i v dalším ročníku.
Vzhledem k vysokému počtu žáku s SVP v současné 8. A zvažuje vyučující v 9. ročníku
používat místo klasických sešitů pracovní listy.
Výuka dějepisu byla doplňována v jednotlivých ročnících třídními projekty, případně
exkurzemi:
 6. ročník – návštěva Anthroposu – expozice VÝVOJ LIDSKÉHO RODU,
 7. ročník – návštěva zámečku Mitrovských – expozice KORUNOVAČNÍ KLENOTY,
třídní projekt JAK SE ŽILO VE STŘEDOVĚKU,
 8. ročník – třídní projekt VÝZNAMNÍ OBJEVITELÉ 19. STOLETÍ,
 9. ročník – třídní projekt HISTORIE VE VZPOMÍNKÁCH PAMĚTNÍKŮ, VÝZNAMNÉ
OSOBNOSTI 20. STOLETÍ, putovní výstava BERLÍNSKÁ ZEĎ (Výhodou této výstavy
bylo, že byla umístěna ve vestibulu školy, takže si ji mohli prohlédnout v rámci výuky žáci,
ale i široká veřejnost. Vyučující ocenili pracovní listy, které měli k dispozici, přesto ale
tlumočili organizátorům některé připomínky - umístění ve škole po delší dobu, větší panely
i větší texty na nich, text byl psán spíše pro žáky středních škol a dospělé, žáci v podstatě
nechápali vyjadřování prostřednictvím karikatur).
Obě vyučující se v rámci DVPP zúčastnily následujících seminářů:
 Moderní aktivizační metody ve výuce humanitních předmětů (K. Hasoňová)
 Všednodennost 1. sv. války (L. Čoupková)
 1. stupeň pedagogického semináře k holocaustu - třídenní seminář v Terezíně (K.
Hasoňová, L. Čoupková) – obě vyučující mají zájem zúčastnit se na podzim i 2. stupně
(semináře jsou zdarma, probíhají čtvrtek/pátek – neděle)
V příštím školním roce bude žákům nabídnuta
návštěva Osvětimi.
Vedoucí PK v rámci hospitací navštívila 6. B
a 8. A. Na základě hospitací a po konzultaci
s vyučujícími doporučila nedávat předmět
výchova k občanství jako odpolední výuku.
Do konce června proběhne inventarizace
sbírky, vyřazení nepoužívaných, příp.
nefunkčních pomůcek, případné doplnění
inventárních čísel tam, kde chybí.
Známkou nedostečně byli klasifikováni – L.
Chlpík (6. B), E. Kadrija (6. A), L. Kozáková
(8. A) – tito žáci vykonají opravnou zkoušku
v srpnu, D. Chlpíková (6. A).
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Člověk a zdraví
























Výuka probíhá podle plánu v souladu s ŠVP
Dělení skupin: Mgr. V. Vardan: chlapci 6. A+B, 7.A+B, 7.C+8.A, 9. A+B - dívky
Mgr. M. Petrová: dívky 6. A+B, 7.C+8.A
Mgr. J. Müller: chlapci 7.C, 7.A+B, 9.A+B
V roce 2014/2015 byla navýšena dotace hodin Tv:
7.A+B+C – 3 hod., 6. +9. ročník - 2 hodiny, SH – 2
hod. 8.A
Vzhledem k rekonstrukci školního hřiště bude atletika
přesunuta na září
V letošním roce se chceme zaměřit na kontrolu
necvičících žáků, kterých neustále kvůli banálním
výmluvám přibývá.
BOZ v tělocvičnách a na školním hřišti
Velmi se osvědčuje výuka ve dvouhodinových blocích
(8. A+B), SH 8. A
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: 2. ročník O pohár ředitele ZŠ Horníkova se
uskuteční kvůli rekonstrukci školního hřiště v září,
Vánoční laťka, mezitřídní soutěže v míčových hrách,
fotbalový turnaj líšeňských škol, McDonald´s cup,
florbalový turnaj v Bohunicích. Naši žáci se umisťovali
na předních místech.
Ve dnech 31. 1. – 7. 2. 2015 se uskutečnil lyžařský a
snowboardový výcvik ve Filipovicích - Jeseníky, 36
žáků 6. – 8. tříd, instruktoři: p. řed. Burda, p. uč.
Müller, 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.
Doporučujeme po roce střídat skupiny jak u vyučujících (např. Vardan – dívky, příští rok
chlapci), tak velkým problémem jsou skupiny letošní 7. A + 7. B, pokud by byla možnost, tak
radši skupinu 7. A + 7. C nebo 7. B + 7. C a k 8. třídě přiřadit 7. A nebo B.
V. Vardan
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Zhodnocení práce Školního parlamentu Horníci A PROJEKT EKOŠKOLA
Ve školním roce 2014/2015 působil školní parlament Horníci v novém pojetí již druhým rokem.
V parlamentu jsou zastoupeni žáci tříd ze 4. – 9. ročníku a jejich náhradníci. Každý zástupce třídy na
zasedáních parlamentu reprezentuje názory, přání a návrhy svých spolužáků. Společně se členy parlamentu
tyto návrhy a přání řeší a snaží se prosazovat a uskutečňovat změny, které jsou schválené vedením školy a
jsou v žákovských možnostech.
V rámci školního parlamentu také žáci organizují různé akce pro své spolužáky i pro veřejnost.
Parlament tento školní rok vymyslel a zorganizoval nebo se podílel na akcích:


Promítej i Ty! – pomoc s propagací, organizací a zejména obsluha v kinokavárně



Duhový podzim

-

modrobílý den (oslava výročí hokejového týmu Komety)
oranžový den (den patronky horníků Sv. Barbory - Barborky v bílém rozdávají čokoládu pro
všechny spolužáky v oranžovém)
červený den (den solidarity s Afrikou – vánoční balíčky tříd pro děti z Afriky)
zelený den (vánoční celoškolní besídka tříd a rozdávání odměn za nejlepší vánoční výzdobu tříd)



scénář a účinkování v propagačním videospotu o škole



Ukliďme Česko – propagace a účast na celorepublikové úklidové akci



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



Den učitelů – organizace překvapení pro učitele ve formě krabic plných milých vzkazů od žáků


Ekoškola – v rámci 4 povinných témat Voda, Energie, Přírodní prostředí školy a Odpady jsme
za tento školní rok zpracovali analýzu témat Přírodní prostředí školy a Odpady – zjistili jsme silné a slabé
stránky a začali na nich pracovat nebo o ně zažádali ředitele školy
 soutěž Horníkova má talent – koncepce, organizace talentové soutěže především pro žáky 1. stupně
 zvelebení školy – pomalování dveří učeben a kanceláří
Další stěžejní činností školního parlamentu je mezinárodní program Ekoškola:
Cílem je získat titul Ekoškola a tudíž je potřeba plnit postupně různé úkoly. V rámci 4 povinných
témat Voda, Energie, Přírodní prostředí školy a Odpady zpracovali členové školního parlamentu za tento
školní rok analýzu témat Přírodní prostředí školy a Odpady. V daných tématech pomocí dotazníků zjistili
silné a slabé stránky a navrhli změny. Tyto změny byly konzultovány, podpořeny nebo vyvráceny
ředitelem školy. Některé změny byly realizovány samotnými členy parlamentu.
Školní parlament je hodně práce, která je ale vyvážená zábavou . Celkem 4x za tento školní rok spali
členové parlamentu ve škole. Přespání ve škole je totiž příležitost, jak mít více času na realizaci nápadů a
akcí pro spolužáky. Samozřejmě spaní ve škole nabízí také
další zábavu, společné vaření, noční sportování v tělocvičně a
ponocování a povídání.
Nebylo toho málo, a proto si žáci parlamentu zasloužili na
konci roku společnou a zábavnou odměnu. Ti kdo se celý rok
aktivně účastnili zasedání parlamentu a nebáli se chladného
počasí, vyrazili splout na raftech „divokou řeku“. Poslední
úterý ve školním roce si všichni patřičně užili!!
S outdoorovou firmou Sunsport, která naši školu
podporuje a vytvořila pro nás sportovní dresy, jsme vyrazili na 6-ti místných raftech splout řeku Svratku
z Komárova k soutoku se Svitavou, tedy k Olympii.
Zasedání školního parlamentu probíhala pravidelně v pondělí po vyučování, 13:45 – 14:30. Informace
byly spolužákům a učitelům předávány na třídnických hodinách, na nástěnce parlamentu naproti šatnám,
nebo na stránkách školy v záložce „školní parlament“, Facebookoví fanoušci mohli sledovat činnost i zde.
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Pěvecký sbor Pavouček - 2014/2015
Již několik let navštěvuje pěvecký sbor naší školy Domovy s pečovatelskou službou na
ulici Nopova a Věstonická, aby svým zpěvem potěšili seniory v předvánočním čase.
Nezapomněli jsme na ně ani tentokrát.
Pro návštěvníky Brněnských Vánoc děti zazpívaly na Náměstí Svobody, kde nechyběla
pravá vánoční atmosféra se vším, co k ní patří. Děti byly dokonce obdarovány novým tričkem
nebo čepicí.
A protože naše škola sídlí v Líšni, nechybělo ani vánoční vystoupení pro "líšňáky" na
Líšeňských vánočních trzích pořádaných KC Líšeň.
Aby nepřišli zkrátka ani rodiče dětí ze sboru, pozvali jsme je na vánoční zpívání k nám do
školy, kde se děti předvedly se svým vánočním pásmem koled, které se ve sboru naučily.
Tréma musela stranou a nezbývalo, než podat nejlepší výkon, aby maminky a tatínkové
nešetřili chválou.
Stalo se již tradicí, že každoročně vystupujeme v prvním jarním měsíci na Líšeňské radnici,
kam chodí skvělé líšeňské publikum. Svým zpěvem jsme naladili všechny posluchače do jarní
sváteční nálady. Připravili jsme pro ně pásmo lidových písní, které nenechaly zaplněný sál
chladným, a spontánně se u některých písní přidával ke sboru.
Sváteční náladu jak vystupujících, tak posluchačů ještě umocnily drobné dárečky, které za
odvedený pěvecký výkon naši nejmenší zpěváčci obdrželi.
Těšíme se na další vystoupeni s tak vnímavým a muzikálním publikem.
Všechny aktivity a vystoupení pěveckého sboru Pavouček si každý může prohlédnout na
nově vytvořeném webu na stránkách www.zshornikova.cz. Děkuji všem zpěváčkům sboru za
vzornou reprezentaci naší školy v letošním školním roce.
Mgr. Miroslava Mikulicová
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Přehled změn ve školním roce 2014/2015 a plán dalších aktivit:
Ohlédnutí za školním rokem 2014/2015
Druhý rok v novém :o)
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, které vycházejí z naší letošní evaluace.
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. Pracovat na naplnění vize školy (ustálit zaměření školy) a držet se naší filozofie.
Oproti prvnímu roku – víc klidu, ale jedem stále na plný plyn… Řešili jsme stěžovatele v MŠ a
změny ve druhé MŠ. Základka se rozjela výborně. Proběhla řada výborných akcí!!!
Stále je třeba řešit hromadu papírů a věcí… Budeme muset vymyslet, jak získat novou třídu
(možná speciální šestku pro matikáře???). Budou slabé roky, až jedna třetí a čtvrtá přijdou na druhý
stupeň…
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.
Změny v budově:
 Výmalba školy – přes 2 km2 – zelené vlny na chodbách, 3 barevné sektory, celý první stupeň.
 Výmalba MŠ Poláčkova.
 Kompletní vybavení prvních tříd.
 Oprava átrií s fontánou.
 První část úprav zahrady kolem MŠ.
 Dokupování her a pomůcek pro žáky na trávení přestávek. (CHACHA box, balancovadla, branky,
koše, švihadla, žíněnky)
 Máme školní bufet s paní Vybíralovou.
 Oprava schodů a zábradlí do jídelny a GH 2x
 Oprava elektroinstalace TV
 Nové vybavení do sborovny – PC, tiskárna, kopírka, kávovar :o)
 Nová PC učebna a multimediální učebna
Změny v okolí:
 Obnoven skleník a školní zahrada.
 Zasadili jsme nové ovocné stromy a keře.
 Opět proběhla sobotní brigáda – úprava zahrady, sběr odpadků i v širším okolí školy.
 Na MŠ Poláčkova probíhá rekonstrukce hřiště – přírodní zahrady
 Velká rekonstrukce hřiště, dětského hřiště a postaven altán – 6, 5 mil.
 Zahájena rekonstrukce zahrady v MŠ Poláčkova.
Změny vnitřní:
 Dbáme na dobré vztahy a komunikaci.
 Dokončili jsme vizi naší školy.
 Nová zástupkyně pro 1. st. – Helena Hegarová.
 Máme novou paní sekretářku a novou paní psycholožku :o).
 Získáváme tři nové učitele – chlapi.
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Šikovné asistenty.
Do nového roku noví učitelé i asistenti (celkem 10) – stále není jasné financování
Nové oddělení družiny, nový vychovatel.
Zřízena učebna speciální pedagogiky.
Kuchyně vyváží stravu do dalších dvou školek! :o)
Výborné fungování školního parlamentu
Práce s nadanými žáky – akce (Čj, VV, sport, olympiády)
Řada kroužků pro žáky
Vznikl také kroužek informatiky pro seniory.
Proběhla řada akcí pro žáky – celoškolní, třídní, HAHA dny,
odpolední i pro rodiče a žáky, dále adaptační akce, školy v přírodě,
výlety, LVK
 Udržujeme nízký stav výchovných opatření. Dbáme na prevenci.
 Na zápis přišlo 66 žáků – otevíráme 3 první třídy (v loňském roce 2, předloni jedna)
Projekty a granty: (tučně nové)
 Dotkněte se inovací – půl milionu korun pro školu
 Výzva 56 – získali jsme téměř milion korun pro školu na příští školní rok
 Rodilí mluvčí do škol – služby v hodnotě téměř půl milionu korun (Aj i Nj)
 Oprava školního hřiště a rekonstrukce zahrady v MŠ Poláčkova
 Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ
 Rodiče vítáni
 Rorýsí škola
 Edison – zahraniční studenti na týden ve škole - Aj
 Frog –anglická družinka
 eTwinning a metoda CLIL, příprava projektu Sokrates










SBOŠ – síť brněnských otevřených škol
Aktivní škola
Ekoškola
HoBiT
Recyklohraní
NEPZ - Nejbohatší ekosystémy planety Země
Školní parlament
Promítej i Ty! – kinokavárna pro veřejnost ve škole
Mléko do škol a Ovoce do škol
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ŠKOLA JE ZAPOJENA V NÁSLEDUJÍCÍCH PROGRAMECH A PROJEKTECH

DĚKUJEME ZA PODPORU TĚMTO PARTNERŮM:
Sdružení rodičů Horníček, Školní parlament Horníci, Čiba sport athletic, Hudební škola Yamaha, Sun
sport, ANSA Knihy, s.r.o., O2 Czech Republic a.s., Boxed.cz, DPVT, spol. s r.o., Sdružení Tereza
Praha, V-PODLAHY, s.r.o., COME - automaty s.r.o., Nuovo Café, www.zakovskeknizky.cz,
www.potrebyproskoly.cz

-
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Plány a cíle na další období:
Dle plánu proběhla také evaluace. Na základě 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.
Cíl udržet pozitivní vývoj a změny: akce pro žáky, pro veřejnost, atmosféra ve škole,
vstřícnost vedení, málo problémů atd.
Cíle dle oblastí:
Výchovně vzdělávací proces:
1. Opravit školní řád, klasifikační řád, švp
2. Pokračovat v podpoře jazyků
- CLIL – zavádět metodu CLIL do běžných předmětů
- projekt Edison, Frog, spolupráce se zahraniční školou
3. Vedení školy: nepřetěžovat, zlepšit kontrolní činnost
4. DVPP - dle zaměření a koncepce školy – zejména
INKLUZE
5. Podpora nových učitelů
6. Větší spolupráce družina a I. stupeň, MŠ a škola, setkání učitelů 2. stupeň (spolupráce pedagogů)
7. Zapojit více rodiče – spolupráce parlament a Horníček a MŠ.
8. Přestavba webu (změny byly dobré, ale je třeba změnit celý web)
9. Testování žáků – inspis ČŠI
10. Otevřít opět minimálně 3 první třídy a pokusit se získat novou šestou třídu.
Opravy a investice, vybavení
11. Výmalba školy – chodby, třídy
12. Dovybavení tříd (nové skříně a lavice), nákup pomůcek
13. Výzdoba jídelna
14. Oprava vodorovných rozvodů vody v přízemí školy
15. Nové označení dveří – žáci v Pč - dřevěné
16. Pokračování obnovy školní zahrady – nové prvky
17. Nové tabule s názvem školy na střechu a plot, informační tabule – reklamní baner školy
18. Navýšení rychlosti připojení na 10 MBit – řešíme s obcí
Ostatní
19. Expanze školní kuchyně a dovybavení – zavedení novinek (např. salátový bar atd.)
20. Vícezdrojové financování
Dlouhodobý cíl – ve školním roce 2015/2016 je plánovaná rekonstrukce rozvodů, WC, podlah,
světel atd. Musí vzniknout projekt na oprava oken a zatemnění (venkovní), zateplení budovy a
střechy Horníkova 1
MŠ
Změna v řízení. Ruší se pozice ZŘŠ pro MŠ. Každá školka bude mít svoji vedoucí učitelku.
Obě MŠ začlení environmentální vzdělávání do plánů.
MŠ Poláčkova: doplnění vybavení, vytvořit koutky, rekonstrukce dětského hřiště (již v procesu).
Oprava rozvodů vody, výměna venkovních parapetů
MŠ Horníkova: doplnění vybavení a hraček, dokončení dětského hřiště.
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ROČNÍ PŘEHLED AKCÍ – ŠKOLNÍ ROK 2014/2015
TERMÍN

CÍLOVÁ SKUPINA
(třída, rodiče,
veřejnost)

NÁZEV AKCE

ZAMĚŘENÍ

ZÁŘÍ
1. září
9. září
10. - 12. září
10. září
11. září
22. září
25. září
21. - 28. září
29. září
29. září
září
září

autorské čtení
Den přírodních věd - soutěžení v ZOO
dopravní hřiště
projektový týden Edison
zahájení činnosti sportovních a uměleckých kroužků
přírodovědný program s Rezekvítkem - Ochrana přírody
sběr kaštanů, žaludů, starého chleba

rodiče žáků 1. třídy,
učitelé
rodiče, učitelé
6. A, 6. B
výběr žáci 7. a 8.
ročníků
2.A, 3.A
7. A
2. A
1. + 2. stupeň
zájemci
7. B
1. + 2. stupeň, ŠD

literárně výtvarná soutěž

2. A, 3. A

třídní schůzky pro 1. ročník
třídní schůzky (od 17:30)
adaptační pobyt 6. tříd – Jedovnice
student cup na SŠ Čichnova 7. a 8. ročníků

vztahy
přírodovědné, kariérní
poradenství
čtenářská gramotnost
přírodovědné
prevence
jazyky
umění, sport
přírodovědné
přírodovědné
umění, čtenářská
gramotnost

ŘÍJEN
4. říjen

soutěž mladých zdravotníků

výběr žáků 1. + 2.
stupeň

9. říjen

Den na střední SŠ Čichnova

8. A

14. říjen

lampionový průvod, broučkiáda

MŠ, ZŠ veřejnost

15. říjen

přírodovědný klokan

8. a 9. ročník

21. říjen
23. říjen
24. říjen

přírodovědný program s Rezekvítkem - Ochrana přírody
(exkurze na Hády)
výstava Bodies
návštěva úřadu práce
přírodovědný program s Rezekvítkem - Ochrana přírody (péče
o přírodu v terénu)
návštěva úřadu práce
koncert Slávek Janoušek
přednáška FN Brno - o kouření

24. říjen

divadlo Polárka Robinson Crusoe

8. A, 9. A, 9. B

30. říjen

závody ve šplhu

1. stupeň

říjen

soutěž sudoku

6. - 9. ročník

říjen

sběr kaštanů, žaludů, starého chleba

1. + 2. stupeň, ŠD

říjen

literárně výtvarná soutěž

2. A, 3. A

15. říjen
17. říjen
20. říjen
20. říjen

prevence, nadaní žáci
přírodovědné, kariérní
poradenství
vztahy
přírodovědné, nadaní
žáci

7. B

přírodovědné

9. A, 9. B
9. A

přírodovědné
kariérní poradenství

7. B

přírodovědné

9. B
1.stupeň
6. A, 6. B

kariérní poradenství
umění
prevence
umění, čtenářská
gramotnost
sport
přírodovědné, nadaní
žáci
přírodovědné
umění, čtenářská
gramotnost

LISTOPAD
3. listopad

Divadlo Reduta - projekt "Don"

2. A, 3. A

4. listopad

preventivní program "Abrakadabra" 1. stupeň
Sportovní den předškoláků – sportovní dopoledne ve škole
s předškoláky z MŠ v okolí
hovorové hodiny (od 16:00 – 17:30)
film na školách - Příběhy bezpráví (Sametová revoluce)
preventivní program Salesiánské středisko
návštěva muzea Anthropos
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země (Jeglík)
preventivní program Salesiánské středisko
čtvrtletní klasifikační porada

1. stupeň
předškoláci z MŠ,
rodiče
rodiče, učitelé
9. ročník
4. A
6. A, 6. B
2. stupeň
5. A
učitelé

7. listopad
11. listopad
11. listopad
14. listopad
14. listopad
18. listopad
18. listopad
18. listopad
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umění, čtenářská
gramotnost
prevence
sport, vztahy
vztahy
vztahy, prevence
přírodovědné
vztahy, prevence

šachový turnaj Lužánky
preventivní program Salesiánské středisko
preventivní program Salesiánské středisko
Den předškoláků – seznamovací odpoledne se školou
Naši savci – výukový program v ZOO
HAHA den – modrobílý den
preventivní program Salesiánské středisko
sběr kaštanů, žaludů, starého chleba

vybraní žáci
6. A
6. B
předškoláci + rodiče
8. ročník
1. + 2. stupeň
7. B
1. + 2. stupeň, ŠD

listopad

literárně výtvarná soutěž

2. A, 3. A

listopad

3. A

2. prosinec

plavání
PROSINEC
Předvánoční výlet do Skanzenu ve Strážnici

2. prosinec

Olympiáda v ČJ – školní kolo

2. stupeň

2. prosinec
4. prosinec
5. prosinec
5. prosinec

preventivní program Salesiánské středisko
HAHA den – oranžový den
turnaj ve florbalu
Mikuláš pro MŠ

7. A
1. + 2. stupeň
1. stupeň
MŠ, žáci

nadaní žáci, čtenářská
gramotnost
vztahy, prevence
vztahy
sport
vztahy

5. prosinec

Mikuláš pro I. stupeň

1. stupeň, žáci

vztahy

5. prosinec

preventivní program Salesiánské středisko

8. A

vztahy, prevence

9. prosinec

návštěva provozu SAKO Brno (projekt Čichnova)

výběr žáků 8. a 9. r.

přírodovědné, kariérní
poradenství

11. prosinec

HAHA den – červený den

1. + 2. stupeň

vztahy

16. prosinec
17. prosinec
17. prosinec
18. prosinec

školní tvořivé výlety
sférické kino
předvánoční posezení ZŠ + MŠ
vánoční dílničky pro žáky I. stupně

1.A, 1.B, 2.A, PAS
1. + 2. stupeň
MŠ, 1. třída
veřejnost, MŠ, ZŠ

18. prosinec

soutěž piškvorky

6. - 9. ročník

18. prosinec
prosinec

HAHA den – zelený den
vystoupení pěveckého sboru Pavouček

1. + 2. stupeň
sbor

prosinec

literárně výtvarná soutěž

2. A, 3. A

prosinec
prosinec

sběr papíru, PET víček
plavání
LEDEN
návštěvy okolních MŠ před zápisem do 1. tříd
týden otevřených dveří
schůzka 9. tříd, rodiče deváťáků + VP
třídní schůzky (od 17:30-18:00),
hovorové hodiny (od 16:00 – 17:30)
prezentace středních škol v jídelně školy

1. + 2. stupeň
3. A

přírodovědné
vztahy
vztahy
přírodovědné, nadaní
žáci
vztahy
umění
umění, čtenářská
gramotnost
přírodovědné
sport

předškoláci + rodiče
předškoláci + rodiče
9. ročník + rodiče

vztahy
vztahy
kariérní poradenství

9. ročník, rodiče

kariérní poradenství

(pohádkový) zápis žáků do 1. třídy

předškoláci + rodiče

vztahy

Scio testy

žáci 9. ročníků

kariérní poradenství

20. leden

divadlo Radost, Bylo nás pět

6. A, 6. B

umění, čtenářská
gramotnost

20. leden
21. leden
21. leden
22. leden

pololetní klasifikační porada
plavecké závody ZŠ Jasanová
soutěž v anglickém jazyce
bruslení

učitelé
3. A
výběr žáků 7. - 9. r
6. A, 6. B

28. leden

exkurze na SŠSE Trnkova

výběr žáků 9.AB

20. listopad
21. listopad
25. listopad
25. listopad
26. listopad
27. listopad
28. listopad
listopad

leden
5. - 9. leden
13. leden
13. leden
13. leden
16. - 17.
leden
19. a 23.
leden

nadaní žáci
vztahy, prevence
vztahy, prevence
vztahy
přírodovědné
vztahy
vztahy, prevence
umění, čtenářská
gramotnost
sport

3.A, 4.A

rodiče, učitelé
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sport, nadaní žáci
jazyky, nadaní žáci
sport
přírodovědné, kariérní
poradenství

plavecké závody ZŠ Jasanová
ukončení 1. pololetí, rozdávání vysvědčení
lyžařský výcvik

4. A a 5. A
1. + 2. stupeň
7. - 9. ročník

leden

literárně výtvarná soutěž

2. A, 3. A

leden

plavání
ÚNOR

3. A

5. únor

okresní kolo olympiády v ČJ (Peterková Lucie)

8. A

11. únor

okresní kolo v anglickém jazyce - O.Kovařík, L.Popek

7. a 9. ročník

12. únor

Den na střední SŠ Čichnova

9. A

13. únor

školní kolo biologické olympiády

2. stupeň

dodatečný zápis (po předchozí domluvě)
školní ples

předškoláci + rodiče
žáci, veřejnost

16. únor

Soutěž v sudoku

3. - 5. třídy

18. a 19.
únor

exkurze do spalovny

7. ročník

19. únor

řešení úkolů matematické soutěže Pangea

6. A

19. únor

Den na střední SŠ Čichnova

9. B

20. únor
20. únor
20. únor

HAHA den – fašank, ostatky
výstava Korunovační klenoty a středověk
Sportovní soutěž Opičí dráha

1. + 2. stupeň
7. ročník
1. stupeň

únor

literárně výtvarná soutěž

2. A, 3. A

únor

předškoláci

4. březen

Edukativně – stimulační skupinky
BŘEZEN
den s rodilým mluvčím

9. březen

recitační soutěž

1. stupeň

10. březen
10. březen

florbalový turnaj – Čejka cup
soutěž v Aj "English star" ZŠ Bakalovo náb.

1. stupeň - výběr žáků
vybraní žáci 2. a 3. tř.

16. březen

soutěž „piškvorky“

1. stupeň

17. březen
19. březen
23. a 27.
24. a 31.

právní povědomí - Dr.Živěla
turnaj líšeňských škol v přehazované
Pythagoriáda
Hrátky s chemií pro 1. třídy

7. – 8. ročník
2. stupeň - dívky
1. + 2. stupeň
1.A, 1.B

26. březen

Divadlo Matýsek

1. - 4. třída

26. březen

recitační soutěž

2. stupeň

literárně výtvarná soutěž
Edukativně – stimulační skupinky
plavání
DUBEN

2. A, 3. A
předškoláci
2. A

28. leden
29. leden
31. 1. - 7. 2.

13. února
14. únor

březen
březen
březen
1. dub
en
7. duben
7. a 10.
duben
7. duben
8. duben
9. duben
10. duben

7. A

sport, nadaní žáci
sport
umění, čtenářská
gramotnost
sport
čtenářská gramotnost,
nadaní žáci
jazyky, nadaní žáci
přírodovědné, kariérní
poradenství
přírodovědné, nadaní
žáci
vztahy
přírodovědné, nadaní
žáci
přírodovědné
přírodovědné, nadaní
žáci
přírodovědné, kariérní
poradenství
vztahy
sport
umění, čtenářská
gramotnost
vztahy
jazyky
čtenářská gramotnost,
nadaní žáci
sport, nadaní žáci
jazyky, nadaní žáci
přírodovědné, nadaní
žáci
prevence
sport
Přír., nadaní žáci
přírodovědné
umění, čtenářská
gramotnost
čtenářská gramotnost,
nadaní žáci
umění, čt.gramotnost
vztahy
sport

hovorové hodiny (od 16:00 – 17:30)

1. stupeň, rodiče,
žáci
rodiče, učitelé

Scio testy

žáci 5. a 7. ročníků

kariérní poradenství

sférické kino
Turnaj Florbal I.st SBOŠ ZŠ Vedlejší
Turnaj Florbal I.st SBOŠ ZŠ Vedlejší
Setkání Parkinson klubu Brno - Špilberk

1. + 2. stupeň
výběr žáků 1. stupeň
výběr žáků 2. stupeň
7. B

přírodovědné
sport, nadaní žáci
sport, nadaní žáci
společenská

Velikonoční dílničky
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vztahy

odpovědnost
14. duben
18. duben
21. duben
22. duben
23. duben
25. duben

čtvrtletní klasifikační porada
Ukliďme Česko
Mc Donald Cup
pěvecká soutěž
Den Země
Akce „Čarodějnice“ – vystoupení našich žáků

učitelé
žáci, učitelé, veřejnost
výběr žáků 1. stupeň
1. stupeň
1. + 2. stupeň
1. stupeň

28. duben

Zakončení projektu "Don", Semilaso

2. A, 3. A

28. duben
29. duben
29. duben
duben
duben

Večerní návštěva divadla – představení Duch
exkurze Záchranná služba
dopravní hřiště Pastviny
plavání
Edukativně – stimulační skupinky
KVĚTEN

2.stupeň
5. A
3.A, 4.A
2. A
předškoláci

6. květen

soutěž Mladých zdravotníků

7. květen

záchranný systém

14. květen

školní akademie + pasování prvňáčků na čtenáře

11. květen

MC Donald cup – okresní kolo

20. květen

olympiáda ŠD

21. květen
květen
květen
květen

Večerní návštěva divadla – představení Edith
školní výlety
plavání
Edukativně – stimulační skupinky
ČERVEN
Zájezd do Anglie
Den dětí – školní olympiáda zdatnosti

1. -6. červen
1. červen
2. červ
en
2. čer
ven
5. červen
5. červen
5. červen
6. červen
8. - 12.
červen
9. červen
11. červen
16. - 17.
červen
16. červen

vybraní žáci 1. + 2.
stupně
3.A,4.A,6.AB
veřejnost, učitelé,
1. + 2. stupeň
1. stupeň
výběr žáků 1. stupně,
ŠD
2.stupeň
1. + 2. stupeň
2. A
předškoláci

přírodovědné, vztahy
sport, nadaní žáci
umění, nadaní žáci
přírodovědné
umění, vztahy
umění, čtenářská
gramotnost
umění
prevence
sport
vztahy
prevence, nadaní žáci
prevence
vztahy
sport, nadaní žáci
sport, nadaní žáci
umění
přírodovědné, vztahy
sport
vztahy

2.stupeň
1. stupeň, ŠD

jazyky
sport

Handicap bike

5.A, 7.C, 9.A

sport, vztahy

informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků

rodiče prvňáčků

vztahy

krajské kolo soutěže hlídek mladých zdravotníků
dopravní hřiště Pastviny
NEPZ (Nejbohatší ekosystémy planety Země (Jeglík)
Akce „Den dětí“ – vystoupení našich žáků

vybraní žáci 2.stupně
5.A, 5.B
1. stupeň
1. stupeň

prevence, nadaní žáci
prevence
přírodovědné
umění, vztahy

turnaj ve stolním fotbálku

1. + 2. stupeň

sport

třídní schůzky, hovorové hodiny (od 16:00)
Divadlo Husa na provázku

rodiče, učitelé
3.A

umění

turnaj deskových her

1. stupeň

vztahy

učitelé

17. červen
18. červen
18. červen
19. červen
23. červen

závěrečná klasifikační porada
zájezd do Rakouska (Herková, Müller, Pavlíčková,
Čoupková)
Městské kolo atletika ŠD (ZŠ Mutěnická)
výlet do lesa pro sběrače kaštanů – školní lesní podnik Křtiny
VIDA - exkurze
HAHA den – den naruby
preventivní program Salesiánské středisko

24. červen

soutěž Horníkova má talent

1. + 2. stupeň

25. červen
červen
červen

loučení s deváťáky
školní výlety
sběr papíru, PET víček

1. + 2. stupeň, rodiče
1. + 2. stupeň
1. + 2. stupeň

17. červen
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2. stupeň

jazyky

1. stupeň, ŠD
1. stupeň
PAS
1. stupeň
9. B

sport
přírodovědné
přírodovědné
vztahy
vztahy, prevence
umění, nadaní žáci,
vztahy
vztahy
přírodovědné, vztahy
přírodovědné

Ukázka webových stránek s aktuálním děním
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Zhodnocení práce školní kuchyně
Běžné zabezpečení stravou dětí v MŠ, žáků školy, zaměstnanců a cizích strávníků bylo zajištěno
bez závad a v souladu s platnou vyhláškou o školním stravování a to i přes nenaplněnost tabulkových
počtů a značnou nemocnost zaměstnanců (často dlouhodobou). Tato situace se podařila stabilizovat až
ke konci druhé poloviny školního roku.



v měsíci dubnu byla provedena kontrola
České školní inspekce na MŠ Šimáčkova ,
Š.J.
byla rovněž součástí prováděné kontroly,
výsledek pro kuchyni – velmi dobrý



statistické výkazy a veškerá hlášení byla
předložena ve stanovených termínech a bez
závad



nedostatky z poslední kontroly KHS
(výměna 2 ks vadných lednic v příručním skladě) , odstraněno nákupen nových chladících
zařízení.



od června 2014 rozšířen program fy.Barda o skladové hospodářství , vyhodnocování
spotřebních košů atď.
od září 2015 bude připraven program
fy.Barda na zpracování svačinek ( fy. musí
ještě odstranit závadu v terminálu),
v současné době pracuje na odstranění
nedostatku–závadu zjistila pí.Tomášková)
do kuchyňského provozu byla zakoupen 1 ks
chladící skříně, robot na zeleninu
ostatní zařízení je v provozu více než 20 let
provedeno školení hygienického minima,
prim. MUDr Neubauer
audit systémů HACAP (kritické body)
ve školní kuchyni je zajišťována praxe pro žáky Odborného a Praktického učiliště Brno –
Lomená









Školní kuchyně nad rámec zajistila sponzorsky:
-

vánoční posezení zaměstnanců školy
stravování a pohoštění účastníků
líšeňského úklidu Hády
zajištění plesu pro Farní úřad Židenice
zajištění školního plesu
pro všechny 4 MŠ – akce – „Ochutnej
co jí Tvé dítě“ ( různé druhy
pomazánek, pečiva atď)
pohoštění pro rodiče prvňáčků a celá
řada dalších drobných akcí (sponzoři –
dodavatelé)

Plán do dalšího roku:
 dovoz diet z vývařovny při ZŠ Novolíšeňská
 zakomponovat výstupy z evaluace do provozu – např. zajistit salátový bar atd.
46

Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty ve škole
Hlavním spolupracovníkem je naše městská číst Brno – Líšeň. Navázali
jsme spolupráci i s kulturním centrem Líšeň. Spolupracujeme s klubem
důchodců s Parkinson klubem a dalšími místními organizacemi.
Tradiční a aktivní spolupráce je s těmito subjeky:
1. Sdružení rodičů – Horníček
2. Hudební škola Yamaha
3. Čiba sport Athletic
4. Nadační fond Galerie Hády
„Horníček“
V letošním školním roce pokračuje naše sdružení rodičů ve své činnosti.
Proběhl nábor nových členů (v ZŠ i obou MŠ)i porady. Předsedou je stále
Bc. Michal Brutvan. SR Horníček aktivně pomáhalo nejen finančně, ale i
prací na školních akcích. Uspořádali ples i Vánoční dílničky. Zajistili
dohled nad přechodem přes ulici Horníkova v ranních hodinách. Děkujeme
a těšíme se na další spolupráci. Dalším cílem je také větší zapojení rodičů.
Hudební škola Yamaha
Tradičně naše škola spolupracuje s Hudební školou Yamaha. Probíhá dobrá
spolupráce a proběhl i tradiční školní ples uspořádaný sdružením rodičů a
Hudební školou Yamaha. Proběhla také výpomoc na různých akcích školy,
zejména při uspořádání Školní akademie a Loučení s deváťáky. Konají se u
nás pravidelně jejich koncerty a soutěže.
Čiba sport Athletic
Nadále pokračují tréninky a spolupráce s Čiba sport Athletic. Naši žáci se
zúčastňují různých sportovních soutěží. Proběhl také Příměstský tábor a
atletickým zaměřením u nás ve škole. Po odstranění nevyhovujícího tartanu
z tělocvičny nemohla proběhnout vánoční laťka.
Galerie Hády
V letošním roce vystavovala galerie díla našich žáků a proběhlo několik soutěží.
Uskutečnila se jedna výstava fotografií Lenky Klicperové – Úděl ženy. Bohužel
Nadační fond Galerie Hády přestal aktivně fungovat. Nemáme ani informace, jak se
bude dál fond měnit nebo rušit. Požádali jsme o spolupráci kulturní komisy ÚMČ Brno
– Líšeň. Jednali jsme o dalších možnostech i s paní Sosíkovou.
Dále škola spolupracuje s Gymnáziem Hády a s okolními školami například
uspořádáváním 3 sportovních turnajů pro žáky (florbal, fotbal, přehazovaná dívek).
Jsme v síti Otevřených a Aktivních škol. Spolupracujeme s Frogem, Aisec a
dalšími organizacemi
Aktivně spolupracujeme se Sdružením Tereza a
Lipkou. Zapojili jsme se také do českého projektu
NEPZ nejbohatší ekosystémy planety Země, kdy žáci
přispívají na ochranu tropického deštného lesa
v Indonésii.
Všem těmto organizacím za jejich podporu a
spolupráci děkujeme.
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8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
výchovný poradce

fyzický počet
1

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

36 – 50 let

výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

51 let a více/z toho
důchodci

1
1
1
2

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)- „ŠOPÍK“ – výroční zpráva
Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Horníkova má za sebou již5.rok svojí činnosti. Poradenský tým
pracoval v následujícím složení:
JMÉNO

FUNKCE

Jurková Dušana, Mgr. a Šárka Hlaváčová (od školní psycholog, vedoucí ŠPP
března 2015)
Pavlíčková Hana, Mgr.
výchovný poradce
Čoupková Ludmila, Mgr.

spec.pedagog pro II.st.

Hegarová Helena, Mgr.

spec.pedagog-logoped

Mezihoráková Hana, Mgr.

Speciální pedagog pro I. st.

Müller Jarmil, Mgr.

školní metodik prevence

8.1.3

Další vzdělávání poradenských pracovníků

Všichni členové poradenského pracoviště mají specializační studia a studia na VŠ ukončena.
V tomto školním roce prošli DVPP: školní metodik prevence: 1 kurz, školní psycholog: 4 kurzy,
spec. pedagog 2 kurzy
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
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8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1

Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0

8.2.2

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

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

Ročník
3.,
4., 6., 7., 8.

Počet žáků
2
10

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

3
10
1
1

Celkem

27

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Autismus
Vývojové poruchy

Ročník
1., 3., 4.
7., 9.

Počet žáků
6
25

Celkem

31

Závěr:
Školní rok 2014/2015 byl rokem plným aktivního života. Podle ohlasů z řad rodičů, zřizovatele,
žáků i učitelů, je škola vnímána jako velmi dobrá a na dobré cestě. Otevíráme 3 první třídy, daří se
získávat granty, další finance a zajišťovat opravy. Konala se řada akcí pro žáky i veřejnost, zapojujeme
se do řady projektů. Přeji celé naší ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. hodně štěstí a sil v další cestě.
Výroční zpráva projednána školskou radou dne: 27. 8. 2015
Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne: 27. 8. 2015

Schválil:

Mgr. Roman Burda
Ředitel ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
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Výroční zpráva mateřské školy ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
Pracoviště: MŠ Horníkova 1
Údaje za školní rok 2014/2015
Část 1.
Základní charakteristika mateřské školy
a/
b/

Název školy:
Zřizovatel školy:

ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p.o.
Statutární město Brno, městská část Brno - Líšeň

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

Jméno ředitele školy:
Jméno vedoucí učitelky
Telefon:
Kapacita školy:
E – mailová adresa:
Provoz školy (od – do):
Provoz jednotlivých tříd (od – do):

Mgr. Roman Burda
Mgr. Lucie Kučeráková
727 818 797
95
sekretariat@zshornikova.cz
6:30 – 16:30
6:30 – 16:00
7:00 – 16:00
7:00 – 15:30
7:00 – 16:30

Školní rok
2014/2015

Počet tříd

4
Třídy
standartní
0
Třídy
speciální- logo
Celkem
4

Celkový počet Průměrný
Průměrný
Průměrná
Počet dětí dle
dětí
počet dětí na počet dětí na docházka v % zák. 117/1995
jednu třídu učitele
Sb. na 4
hodiny denně
91
22,75
11,4
64,9
0
0

0

0

0

0

91

22,75

11,4

64,9

0

b/ Odklad povinné školní docházky nebyl u žádného z dětí v tomto roce.
c/ Péče o integrované děti nebyla potřeba u žádného z dětí v tomto roce.
d/ Školy v přírodě
Počet dětí celkem
18

Počet dnů na jedno dítě
3

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 550,-- Kč.
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Část 2.
Výkon státní správy
Počet
94
0
115
0

Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2014/2015
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák. 561/2004 Sb.,)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Část 3.
Údaje o pracovnících školy
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 (stav k 30. 6. 2015)
Počet fyzických osob
8
Kvalifikovaní učitelé
0
Nekvalifikovaní učitelé
8
Celkem
Střední pedagogická škola – 4, VŠ-předškolní výchova – 3, VŠ-speciální pedagogika – 1.
2. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 1
3. Věkové složení všech přepočtených učitelů

Počet

Do 35 let

35-50 let

7

1

Nad 50 let
0

Důchodci
0

Celkem
8

4. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Počet zúčastněných pracovníků
6
7

Typ kurzu
Metodika Wattsenglish
Možné přístupy současného vzdělávání dětí
předškolního věku
Rodič a učitel – spolu nebo proti sobě
Tvořivé setkání MŠ
Rozvoj prosociáních dovedností u dětí v prostředí
mateřské školy
Inspis ČŠI
Stimulace předškolního dítěte
Podpora pedagogů při realizaci ŠVP v MŠ
Autoevaluace MŠ jako prostředek jejího
zkvalitňování
Plánování a realizace TVP
Hospitace v praxi ředitele školy
Řízení MŠ
Rozvíjení smyslového vnímání u dětí předškolního
věku jako prevence SPU

4
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
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Část 4.
Zpráva z mateřské školy
Pracoviště mateřské školy sídlící v přízemí budovy
základní školy bylo otevřeno v lednu 2014 s kapacitou 95 míst.
Mateřská škola byla rozdělena do 4 tříd, přičemž 3 třídy
naplňovaly děti smíšeného věku a jednu třídu tvořily děti
mladší, které byly podobného věku. Jednotlivé třídy byly
rozděleny od počátku mateřské školy do hracích koutů jako je
například obchod, domácnost, vědecký koutek, výtvarný
koutek, koutek na stavěné kostek, proto aby byla u dětí
podporována větší samostatnost, objevnost, tvůrčí činnost...
Hlavním prostředkem vzdělávání byla v naší mateřské
škole hra, prožitkové a situační učení. Dětem byly nabízeny
tvořivé činnosti, aktivity podporující rozvoj samostatnosti,
pobytových dovedností, myšlení, pamětí, řeči a fantazie. Ve
výchově bylo využíváno kooperativní, prožitkové i situační
učení. Střídala se individuální činnost s činnostmi skupinovými, využívaly jsme především částečně
řízené činnosti při práci s dětmi, tak abychom rozvíjely jejich experimentování, zkoumání, poznávaní,
manipulaci.
Vzdělávání

v

mateřské škole probíhalo
dle

ŠVP

„Zvídavými

krůčky do světa...“, kdy se
jednotlivé

integrované

bloky dělily na krůčky do
světa barev, krůčky do
světa zázraků, krůčky do
světa stvoření, krůčky do
světa zážitků. Naší snahou
bylo

dětem

poskytnout

informace o přirozeném
koloběhu života a přírody,
rozvíjet jejich všestranný rozvoj a připravovat děti na zvládání nároků života, které jsou na ně běžně
kladeny a které děti v budoucnu čekají. Program byl jak učiteli, tak i rodiči v rámci evaluací mateřské
školy hodnocen velmi pozitivně. Stejně tak jako byli kladně hodnoceni ze strany rodičů učitelé mateřské
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školy a jejich práce s dětmi. Jediná negativa jsme v evaluacích za rok 2014/2015 zaznamenali v
názorech na školní zahradu, která se průběžně renovuje a opravuje.
V tomto roce měly děti možnost navštěvovat čtyři kroužky v rámci mateřské školy. Konkrétně
šlo o taneční kroužek, o výtvarný kroužek „Tvořivé ručičky“ , o kroužek angličtiny a kroužek „Malý
motorista“. Dále byly děti na
škole

v přírodě s

rodiči

a

absolvovaly velké množství akcí
v rámci činností mateřské školy.
Například šlo o výlet na Velehrad
a do Mokré, námořnický den,
výlet

do

hasičské

stanice,

kouzelníka

Rena,

pálení

čarodějnic,

relaxační

koncert,

sportovní olympiádu, prohlídku
sanitky nebo například návštěvu
divadla.

Stejně

tak

se

děti

účastnily mimoškolních aktivit, kde se děti mohly účastnit rozloučení s předškoláky a jejich pasování na
školáky, výše uvedené školy v přírodě, vítaní jara, vynášení Morany, akademie mateřské školy,
drakiády, broučkiády a lampiónového průvodu, vánoční besídky a karnevalu. Učitelé v tomto roce
absolvovali řadu vzdělávacích akcí, jak lze vyčíst z jedné z níže vytvořených tabulek.
Naši snahou do budoucna je rozvoj dětí v oblasti enviromentální výchovy. To znamená
prohloubit u dětí zájem o životní prostředí, podpořit jejich správné smýšlení o chování se k přírodě a
komplexně k planetě. Mimo
jiné chceme zařadit častější
využívání

praktických

ukázek z přírody a okolí
mateřské školy. Další vizí je
prohloubení

vztahů

mezi

mateřskou školou a městskou
částí.
Mgr. Lucie Kučeráková
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Výroční zpráva mateřské školy ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o.
Pracoviště: MŠ Poláčkova 13
Údaje za školní rok 2014/2015
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
Název školy:
Zřizovatel školy:
Jméno ředitele školy:
Jméno vedoucí učitelky:
Telefon:
Kapacita školy:
E-mailová adresa:
Provoz školy (od – do):

Základní a mateřská škola, Brno, Horníkova 1, p. o.
Statutární město Brno, městská část Brno – Líšeň
Mgr. Roman Burda
Mgr. Helena Vrchotová
517 541 811
84 dětí
ms@zshornikova.cz
6.30 - 16.30

ŠKOLNÍ
ROK
2013/2014

Počet
tříd

Celkový
počet
dětí

z
toho
dívky

Prům.
počet
dětí na
jednu
třídu

Prům.
počet
dětí na
učitele

Prům.
docházka
v%

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

Počet
dětí
zaměst.
matek

Počet dětí
nezaměst.
matek
nebo
matek na
rodičovské
dovolené

Třídy
standardní

3

84

46

28

14

69%

0

70

14

Část II.
Výsledky výchovy a vzdělávání
a/
Zaměření mateřské školy
Naše mateřská škola je jednopatrová budova, s vlastní zahradou, která je celoročně využívaná.
Asi 300 metrů od MŠ je Základní škola Horníkova. Třídy v MŠ jsou prostorné, světlé.
Estetická úroveň prostředí celé školy je na dobré úrovni, díky zainteresování a osobní invenci
všech zaměstnanců školy. Nemáme vlastní kuchyň, strava je dovážena z kuchyně ZŠ
Horníkova. Strava je pestrá, pitný režim je dodržen. Nabízíme čaj, sirupy a čistou vodu.
MŠ není zaměřena na žádnou oficiální koncepci. Zaměřujeme se na uspokojování psychických
fyzických potřeb dětí, s maximálním ohledem na jejich individualitu.
Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. Dětem nabízíme tvořivé činnosti,
aktivity směřující k rozvoji samostatnosti, pohybových dovedností, myšlení, paměti, řeči,
fantazie. Pracujeme s jedním dítětem nebo ve skupinách. Ctíme motto: „Respektovat a být
respektován“. Podněcujeme radost dětí z učení a jejich zájem poznávat vše nové. Každý rok
pořádáme školku v přírodě.
Spokojené a šťastné děti plné vědomostí, dovedností, kulturních návyků, dobře připravené na
přechod do školního kolektivu je naším cílem.
Integrace: v MŠ jsme integrovali dvě děti s diagnózou ADHD, lehká mentální retardace,
poruchy chování a řeči.
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Preferujeme tyto metody práce s dětmi:
 prožitkové učení
. kooperativní učení
. situační učení
. spontánní sociální učení
. využití volné hry
. individuální kontakt s dítětem
. skupinová práce
. experimentace, manipulace, zkoumání
. práce s přírodním materiálem
Nadstandardní aktivity v rámci výchovné činnosti:
 Výtvarný kroužek - 1x za 14 dnů
. Keramický kroužek – 1x za 14 dnů
. Sportovní kroužek – 1x za 14 dnů
. Tanečně pohybový kroužek - 1x za 14 dnů
. Anglický kroužek - 1x týdně
. Příprava předškoláků – 1 x týdně
. Loučení s podzimem - Broučkiáda
. Tvořivá dílna s rodiči – 2 x ročně (Vánoce, Velikonoce),
Společné odpoledne s rodiči – zahradní slavnost
. Akademie mateřské školy, pasování předškolákůSpolečné oslavy narozenin dětí
. Karneval
. Canisterapie
. Solná jeskyně
. Čarodějnické dopoledne
. Divadlo – KC Dělňák, pozvané divadlo na školu
. Škola v přírodě v Křížánkách
. Školní výlet Dinopark Vyškov
. Malé výlety do okolí MŠ - Hády, Ochoz, Bílovice,
Mariánské údolí,
. Muzikoterapie, divadla v MŠ, kouzelník
. Návštěva hasičského sboru v Líšni
. Návštěva záchranné služby
. Včelařka – ukázka chovu včeliček
. Bruslení
. Vyšetření zraku
. Logo depistáž
Spolupráce se ZŠ Horníkova – společné akce:
. Malování na chodník
. Sportovní dopoledne
. Dílny s rodiči – 2 x ročně (Vánoce, Velikonoce)
. Návštěva Mikuláše
. Vystoupení v rámci brněnských Vánoc a líšeňských
Vánoc
. Edukativně stimulační skupiny – 10 lekcí, paní učitelky 1.
tříd
. Oslava Dne země, Dne dětí, Svátek matek
. Dvě studentky navštívily a pracovaly s dětmi v rámci své praxe
. Dlouhodobá praxe studentky z Finska 2,5 měsíce
. Návštěva studentů ze Sttutgartu – 2x ročně
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b/
Věkové složení dětí
Věkové složení dětí
Počet dětí z toho dívky
Nar. 1.9.2007 – 31.8.2008
4
1
22
Nar. 1.9.2008 – 31.8.2009
12
Nar 1 9 2009 – 31 8.2010
22
16
Nar. 1.9.2010 – 31.8.2011
25
13
Nar. 1.9.2011 - 31.8.2012
11
4
c/

Odklad povinné školní docházky

Počet dětí
Odklad povinné školní docházky
4
Dodatečné odložení povinné školní docházky
0
Celkem
4
d/
Péče o integrované děti
Počet dětí Druh postižení ( §16 zák. č. 561/2004 Sb.)
1
ADHD, porucha chování a řeči,
1
ADHD , lehká mentální retardace, porucha chování a řeči
f/

Úplata za předškolní vzdělávání: Mateřská škola vybírá úplatu: 550,- Kč/měsíc

g)

Škola v přírodě: na 5 pracovních dní - 20 dětí
Část III.
Účast v soutěžích

Spolupráce se ZŠ Horníkova. Příležitostně s dalšími institucemi.
 výtvarné soutěže
 pěvecká soutěž - Malý zpěváček
 sportovní soutěže - Olympiáda
Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve školním roce 2014/15

Počet nepřijatých dětí

Počet
94
115

Část V.
Údaje o pracovnících školy
a/

Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 1.10.2014

Vzdělání – nejvyšší dosažené
Počet učitelů
Střední pedagogická škola
1
Jiné/jaké – VOŠ – obor sochařství
1
VŠ – Předškolní výchova
1
VŠ – Učitelství ČJ, N
0
Jiné/jaké – VŠ speciální
3
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Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2014/2015 – stav k 1.10.2014

b/

Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Celkem

Počet fyzických osob
5
1 dopl. vzdělání
6

Věkové složení učitelů

c/
Počet

do 35 let 35 – 50 let nad 50let Důchodci
3
2
0
1

d/

Pedagogičtí pracovníci na rodičovské dovolené – počet: 2

e)

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků školy:

celkem 9 školení/proškolených zaměstnanců 24
Společné školení:
 Zkušenosti ped.prac. ze zahraniční stáže, MŠ Hochmanové
 Porovnání zkušeností školství MŠ Česko/Finsko/Německo
 Možné přístupy současného vzdělání dětí předškolního věku

Mgr. Helena Vrchotová

Čteme dětem v MŠ

Mgr. Andrea Navrátilová
 Logopedický asistent
Jitka Svačinová



Zdravotník zotavovacích akcí

Mgr. Alena Padrtová



Výtvarná dílna: Sítotisk

MgA. Vladimír Beneš 
Pavla Burešová

Datum:



Webové stránky snadno a rychle
Odklad školní docházky

27. 8. 2015
Vedoucí uč. MŠ
Mgr. Vrchotová Helena

Mgr. Roman Burda
Ředitel školy
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