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7.0 Zhodnocení a závěr 
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ 

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

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

V letošním školním roce pracoval poradenský tým v tomto složení: 

JMÉNO FUNKCE 

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

Mgr. Jarmil Müller školní metodik prevence 

Mgr. Jiřina Juřičková 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 (do konce 1. pol.) 

Mgr. Štěpán Jirků 

Mgr. Alena Fialová 

zástupe vedení 

zástupce vedení 
 

Přehled činnosti ŠPP : 

• odborná a metodická pomoc učitelům 

• spolupráce s ostatními institucemi 

• vzájemná spolupráce jednotlivých členů ŠPP  

• schůzky ŠPP - pravidelně 1x/14 dní v úterý 

• se žáky, třídními kolektivy, učiteli a zákonnými zástupci 

• komunikace mezi školou a zákonnými zástupci 

• péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

• péče o žáky s neprospěchem 

• konzultační hodiny všech členů ŠPP vždy v pondělí od 14 do 15 hodin 

• spolupráce výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa  

• preventivní, poradenská a diagnostická činnost 

 

Přehled činnosti ŠPP ve školním roce 2017/2018: 

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

aktuální problémy žáků (výchovné i výukové) a hledali možnosti jejich řešení. Pro fungování 

ŠPP je důležitá důvěra a vzájemná spolupráce všech členů.  

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

poruchami učení a žákům se zhoršeným prospěchem. 

Na obou stupních proběhlo řada jednání s rodiči, vždy za účasti třídního učitele a pracovníka 

ŠPP. Při opakovaných nebo závažnějších problémech byla svolána výchovná komise, 2 na 1. 

stupni, 14 na 2. stupni. 

Třídní učitelé vnímají jako jednu ze svých priorit spolupráci se zákonnými zástupci.  

Blíže k činnosti jednotlivých členů ŠPP na dalších stranách v jejich hodnocení.  

Mgr. Hana Pavlíčková, vedoucí ŠPP  
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HODNOCENÍ  VÝCHOVNÉHO  PORADENSTVÍ 

Během školního roku jsem poskytovala učitelům informace ohledně učiva u 

žáků se SPU a jejich zohlednění.  Zúčastnila jsem se schůzky výchovných poradců 

na ÚP Polní.  

Činnost výchovného poradce byla realizována v několika oblastech: 

1/ Kariérové poradenství 

Koordinovala jsem celý proces přijímacího řízení. V říjnu 2017 navštívili žáci 9. tříd v rámci 

volby povolání Úřad práce. V lednu se konala schůzka žáků 9. tříd, zákonných zástupců žáků 9. 

tříd a zástupců SŠ, kde byli všichni informováni o způsobu přijímání na SŠ a zákonní zástupci 

dostali zápisové lístky. V rámci porovnání znalostí jsem zajistila SCIO testy pro vybrané žáky 5. 

a 9. tříd. 

Výsledky přijímacího řízení:  

9. třídy-  na gymnázium bylo přijato 8 žáků, na SŠ 29 žáků,  na SOU 8 žáků 

7. třídy-  na gymnázium byli přijati 3 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. Jejich výuka byla doplněna 

o vzdělávání s doučovateli (celkem 18 žáků na 1. i 2. stupni). 

• Na 1. stupni bylo evidováno 25 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli 

integrováni ve 12 běžných třídách. Výuka podle IVP probíhala celkem u 24 žáků.  

• Na 2. st. bylo evidováno 48 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami integrovaných v 9 

běžných třídách. Výuka podle IVP probíhala celkem u 16 žáků.  

• Plán pedagogické podpory byl vypracován pro 5 žáků na 1. stupni a pro 6 žáků na 2. stupni. 

• Výuka s asistentem pedagoga probíhala u 13 žáků (1. stupeň) a u 5 žáků (2. stupeň).  

• Uskutečnilo se 16 výchovných komisí – 2 na 1. stupni, 14 na 2. stupni. 

3/ Péče o žáky nadané a o žáky s neprospěchem 

U žáků s neprospěchem byla důvodem buď vysoká absence, nebo nespolupráce rodiny. 

Vždy řešíme s rodinou případně s odborníky.  Nemáme evidované žádné nadané žáky. 

Na Líšeňské radnici přijati a oceněni starostou Líšně nejlepší žáci za letošní školní rok (Štěpán 

H., Anežka B., Klára K.). 

4/ Ostatní 

Díky projektu Obědy pro děti jsem pomohla zajistit na školní rok 2017/2018 obědy pro 13 žáků 

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

V závěru školního roku 2017/2018 můžeme konstatovat, že jsme dosáhli velmi pozitivních 

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

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

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

Oblasti prevence: 

• komunikace a vzájemné vztahy mezi žáky 

• alkohol, kouření a omamné látky 

• zneužívání internetu 

• školní šikana 

• šikana zaměřená na učitele 

• záškoláctví 

• opatření pro činnost při vzniku mimořádné události 

 

Přehled činností v rámci prevence pro školní rok 2017/2018 

• vytvoření MPP a jeho zveřejnění na web stránkách školy ve spolupráci s ostatními pedagogy 

• seznámení vyučujících se změnami v metodických pokynech vztahujících se k prevenci a 

problematice rizikového chování 

• adaptační programy pro 1. ročníky a pro 6. ročníky (tř. uč., šk. psycholog) 

• besedy na téma zdravého životního stylu, výchovné styly 

• prevence kouření a užívání alkoholu pro 1. stupeň 

• besedy pro 2. stupeň “Pobavme se o kouření a alkoholu” 

• beseda s diskuzí nad tematikou kyberšikany “Bezpečný internet” 

• drobná majetková kriminalita (1. a 2. stupeň) - vandalismus, trestný čin, přečin 

• beseda o právním povědomí pro 9. ročníky 

• preventivní program: Bezpečně do školy a preventivní program Bezpečný internet 

• průběžná aktualizace nástěnky s protidrogovou tematikou (zapojení žáků projektovou formou)  

• třídnické hodiny - cílem je pozitivně ovlivňovat vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich 

komunikační dovednosti a upevnit znalosti v problémových tématech. Žáci budou informováni 

o opatřeních pro činnost při vzniku mimořádné události. 

• Hasík - preventivní program z oblasti protipožární ochrany 

V letošním školním roce se nám díky dobrému plnění zvolených  aktivit podařilo eliminovat 

kouření starších žáků v areálu školy. Došlo ke zlepšení vztahů mezi žáky a nemuseli jsme řešit 

žádný závažnější případ šikany. Zaměřili jsme se také na vztahy mezi učiteli a žáky, dopravní 

výchovu. Velkou pomůckou v oblasti kyberšikany byl zákaz používání mobilních telefonů ve 

škole. 

V příštím školním roce musíme zapracovat na problematice elektronických cigaret a 

důsledněji monitorovat neomluvenou absenci žáků.      ŠMP Mgr. Jarmil Müller 



 

- 15 - 
 

ČINNOST ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA 

 

Jako školní psycholog jsem působila v základní škole i v obou mateřských školách. Práce 

probíhala v úzké spolupráci s vedením školy, ŠPP a pedagogy. Byla jsem v kontaktu s PPP, SPC, 

OSPOD, SVP Help me. Reagovala jsem na potřeby žáků, rodičů a pedagogů – tak jak je školní 

rok přinášel. 

Zpočátku školního roku jsem spolupracovala na přizpůsobení se žáků na novou situaci, ať 

už v mateřské škole, tak i v prvních třídách. Proběhly adaptační programy. Nově jsme připravili i 

zážitkový pobyt pro deváťáky, startující naši celoroční práci s nimi ohledně profesního směřování. 

Během celého školního roku jsem průběžně pracovala s třídními kolektivy, na třídním 

klimatu, prevenci nežádoucích jevů, podpoře inkluzivního prostředí vzhledem k žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami. Tyto žáky jsem monitorovala po celý školní rok a ve 

spolupráci s třídními učiteli a rodiči reagovala na jejich potřeby a potíže. 

Průběžně probíhaly konzultace s rodiči, kteří přinášeli svoje otázky, podněty a starosti 

ohledně svých dětí v naší škole. Některé děti ke mně po domluvě s rodiči docházely na individuální 

sezení. Nejčastějšími tématy práce jsou adaptace v kolektivu, potíže se spolužáky, obavy ze školy, 

potíže s učením a podpora správných učebních návyků, psychosomatické potíže dětí, rodinné 

potíže promítající se do školního výkonu. 

Proběhlo testování zájemců z řad žáků 9. tříd ohledně profesní orientace. Následovaly 

individuální konzultace psycholog – rodič – dítě, kde jsme společně hledali tu nejvhodnější cestu, 

vzhledem ke schopnostem a zájmům každého z nich.       

Třídám jsem nabízela také praktický workshop ohledně efektivního učení Jak se učit 

(zacílený zvláště na 6. ročníky při přechodu na druhý stupeň), 9. ročníky měly program ohledně 

přípravy na přijímačky a práce s trémou. 

V obou školkách bylo realizováno screeningové orientační posouzení školní zralosti 

předškolních dětí. Každé dítě dostalo zprávu, včetně námětů k případnému docvičování a podpoře 

dítěte. Rodiče i pedagogové využívali nabídky individuálních konzultací. 

Mgr. Jiřina Juřičková 
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Závěrečná zpráva speciálního pedagoga - I. stupně 

 

Zajišťovala jsem komunikaci se školskými 

poradenskými zařízeními (PPP, SPC), konzultovala 

s nimi nově navržená podpůrná opatření a následně 

dohlížela na nákup doporučených pomůcek. 

Spolupracovala jsem s výchovnou poradkyní, 

školní psycholožkou, pracovala ve školním 

poradenském pracovišti.  

S třídními učiteli jsem spolupracovala na vytváření PLPP, IVP pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (16 dětí) a podílela se také na jejich vyhodnocení. Účastnila se 

konzultací s rodiči ohledně IVP, v případě potřeby poskytovala konzultace a metodickou pomoc 

učitelům (metody práce, pomůcky). 

V rámci nového předmětu speciálně pedagogické péče jsem měla v péči 13 dětí, 

v pedagogické intervenci 6 dětí a jednoho žáka v péči logopedické.  

V průběhu roku jsem se zúčastnila semináře Problematika integrace dítěte s PAS a semináře 

Čtenářská gramotnost.                                   

 Mgr. Hana Mezihoráková 

 

 

Závěrečná zpráva za speciálního pedagoga II. stupně 

 

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

2) konzultace se zástupci PPP a SPC 

3) konzultace s rodiči 

4) provádění reedukací u žáků s SPU (3 žákyně) 

5) evidence OPR u mentálně postižených žáků 

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

7) průběžné konzultace s učiteli, metodická a materiální pomoc 

8) vedení asistentů pedagoga, metodická pomoc 

9) provádění hodnocení IVP u individuálně integrovaných žáků pro potřebu PPP, SPC a ČŠI 

10) spolupráce s výchovným poradcem 

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

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

 

Mgr. Ludmila Čoupková 
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ZPRÁVA KOORDINÁTORA EVVO 

 

Jako každý rok jsme byli velmi aktivní v rámci EVVO. Tradičně se celá škola zapojila do 

sběru kaštanů, celkem žáci přinesli přes 4850 kg. Žáci školního ekotýmu a školního parlamentu 

organizačně pomáhali při vybírání. Ti, kteří nasbírali přes 100 kg, byli odměněni výletem do 

Křtinského polesí, tentokrát do okolí Rudického propadání. 

 

Další celoškolní akce byla sběr papíru, který se koná 2x ročně. Celkově se vybralo 6265 

kg papíru a zachránili tím 105 stromů. Akce se opět neobešla bez pomoci školního Ekotýmu.  

Cílem učitelů je aktivně propojovat výuku svého předmětu s dalšími předměty s návazností 

na běžný život, aby žák získal ucelený pohled na dané téma. 

 

Žáci obou stupňů se pravidelně zúčastňovali řady akcí s EVVO tématikou. Např.: 

● 1. třídy – program Krása včel – otevřená zahrada Nadace Partnerství. Prvňáčci navštívili také 

Hvězdárnu Brno, kde se dozvěděli informace o vzniku planety Země.  

● 6. třídy – žáci v rámci přírodopisu v terénu poznávali bezobratlé živočichy (půdní i vodní), 

zúčastnili se také výstavy hub. Při akci „Hmyz na talíři“ se žáci seznámili s jedlými druhy hmyzu 

– akce byla spojena s ochutnávkou.  

● 7. třídy – program „Hádky o Hády“ – Rezekvítek. Dále je sedmý 

ročník zapojen do celoročního programu RECYKLOHRANÍ. Jeho 

cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů 

a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a 

použitých drobných elektrozařízení. Navštívili také výukový 

program v arboretu na téma „Les a lesní hospodářství“.  

● V rámci přírodopisu žáci poznávali květiny a hmyz v přírodě, 

zúčastnili se programu ptáci v ZOO Brno. Během hodin měli 

možnost shlédnout pitvu kapra a kura domácího.  V rámci 

environmentální výuky navštívili SAKO, kde mohli blíže vidět, jak 

se dále nakládá s komunálním a tříděným odpadem.  

● 8. třídy –žáci se zúčastnili programu savci v ZOO Brno a také pitvy srdce ve VIDA parku. V 

zeměpise mapovali území na Hádech, zkoumali podloží a geologickou minulost této oblasti. 

● 9. třídy – jako motivaci pro úvod k neživé přírodě navštívili žáci burzu minerálů v Tišnově a 

naleziště ametystů na Květnici. Dále se zúčastnili terénního cvičení na Hádech, kde pozorovali 

minerály a horniny a dozvěděli se něco o geologické minulosti. 

● Přednáška NEPZ – nejbohatší ekosystémy planety Země a záchrana pralesa Green Life 
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Den Země 

Každoročně skvělá akce Den Země byla 

rozdělena na stanoviště, kde si žáci celé školy 

mohli vyzkoušet například své smysly, paměť, 

znalosti a dovednosti z ochrany přírody, 

otestovali i svou pružnost a obratnost.  

 

Ukliďme Česko  

Do akce se tradičně zapojili nejen žáci a 

zaměstnanci školy, ale i široká veřejnost. Opět 

jsme vyčistili od odpadů část Hádů a okraj 

městské části. Zvelebili jsme i okolí školy. 

 

Ekotým, který je součástí školního parlamentu, 

se tradičně stará o informovanost žáků ohledně 

třídění odpadu na škole. Dohlíží na správnost 

celého procesu, seznamuje spolužáky s dalším 

využitím vytříděného materiálu.  

V rámci akce Ukliďme Česko ekotým přesadil všechny květiny a vypracoval 

harmonogram pravidelné péče o zeleň ve škole.  

Během již tradiční akce „Veselý týden“ se jeden den v týdnu nesl v duchu ekologie a 

recyklace. Žáci měli možnost předvést se v převlecích vytvořených z recyklovaných materiálů a 

zábavnou formou tak upozornit na význam recyklace v běžném životě.  

Největší akci uplynulého školního roku bylo bezpochyby naplánování a realizování 

hmatové stezky na školním hřišti. Ekotým vše pečlivě naplánoval, nashromáždil potřebný 

materiál a 27. června byla stezka slavnostně otevřena.  

Plánujeme zvelebení školní zahrady. Dovybavit také o další vzdělávací prvky, případně 

jezírko a další posezení.  

 

Učitelé fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu jsou zapojeni ve spolupráci s Pedagogickou 

fakultou Masarykovy univerzity v Brně do projektu EDUFORUM. V rámci toho navštěvují různá 

přírodovědná školení a čerpají inspiraci pro svoji výuku. Výstupem má být také profesní portfolio, 

včetně videozáznamů z hodin. 

Mgr. Barbora Žabková 
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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA KOORDINÁTORA ICT 

 

 

Ve školním roce 2017/2018 se na 

výuce Informatiky podílelo celkem 6 

pedagogů (Popková, Jirků, Müller, 

Žabková, Vardan a Půček), z nichž ani 

jeden není aprobovaný pro tento předmět. 

Přesto bylo učivo ve všech ročnících 

probráno. Akutní problémy ve výuce byly 

řešeny okamžitě.  

Ve výuce se osvědčilo především 

sdílení nápadů/úkolů pedagogy, přesně 

formulované a zapsané zadání, úkoly propojující ICT a jeho praktické využití. Při zadávání 

úkolů bylo některými učiteli nově využíváno prostředí systému edookit, díky čemuž byli o 

zadání informováni i zákonní zástupci.  

Žákům byly bezplatně vytvořeny účty v rámci Microsoft Office 365. Mezi žáky jsou ovšem 

patrné značné rozdíly v rámci informační gramotnosti, je proto vhodné odstupňovat úkoly dle 

náročnosti. Nejproblematičtějším pak bývá respektování zadání. Jeho důsledné dodržování činí 

žákům potíže, a to nejen v rámci předmětu informatiky. 

K výuce byly využívány různé prostředky (dataprojektor, kamery, fotoaparáty, mikrofon 

apod.), programové vybavení bylo dostačující, přesto byl do výuky okrajově začleněn i notační 

program pro editaci tabulatur.  

K poškození techniky docházelo minimálně (především pak poškození sluchátek). Učitelé 

byli opakovaně upozorňováni na dodržování pravidel učebny. Jako problematické ovšem vidíme 

to, že chybí evidence návštěv učebny a s ní i spojené záznamy poškození. Učitelé, kteří učebnu 

navštěvují zřídka, ani neznají stav učebny. 

Žáci se nezúčastnili žádné soutěže a učitelé nenavštívili žádné školení. 

V příštím roce bude kladen důraz především na důsledné dodržování zadání ze strany žáků. 

Vyučující Mgr. Žabková bude metodicky podporována Mgr. Jirků a Mgr. Foučkem, neboť bude 

v příštím šk. roce vyučovat informatiku převážně ona. Důraz bude také kladen na vytváření 

mezipředmětových vztahů a multimediálních souborů. Do výuky se zároveň pokusíme zařadit i 

jednoduché základy programování. 

 

Mgr. Štěpán Jirků 
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ZHODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍ DRUŽINY, METODICKÉHO SDRUŽENÍ I. STUPNĚ, 

PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ, ŠKOLNÍHO PARLAMENTU A DALŠÍ 

 

Hodnocení činnosti školní družiny 
Hodnocení činnosti školní družiny ve školním roce 2017/2018 

 

 

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

Pobyt účastníků ve školní družině je zpoplatněn částkou 150,- Kč za měsíc. 

Kapacita byla oproti loňskému roku navýšena o 30 dětí. Celkem navštěvovalo školní družinu 

180 dětí, které byly rozděleny do sedmi oddělení. 

 

1. Oddělení – děti z 1. A + 3. A – vychovatelka Jindřiška Peloušková 

2. Oddělení – děti z 2. A + část dětí z 2. C – vychovatelka Lenka Zelinková 

3. Oddělení – děti z 1. B – vychovatelka Bc. Marcela Rymešová 

4. Oddělení – děti z 2. B + část 2. C – vychovatelka Markéta Brlicová, DiS 

5. Oddělení – děti z 1. C – vychovatelka Kristina Blažková + Bc. Kristýna Škardová 

6. Oddělení – děti z 3. B + 3. C – vychovatel Martin Kučera 

7. Oddělení – děti z 3. A – vychovatelka Bc. Iveta Vitouchová 

 

     Informace rodičům kromě hlavních stránek školy zajišťujeme na stránkách družinového 

webu, kde jsou k dispozici formuláře ke stažení. Zákonní zástupci zde najdou například tabulky 

a předlohy pro změny odchodů, nebo vzor tabulky na doplnění oprávněných osob k vyzvednutí 

dítěte ze školní družiny. Adresa: www.hornikova-sd.webnode.cz  slouží k nezbytným 

informacím o chodu družiny. Tyto informace pak současně doplňujeme všem dětem do 

družinových deníčků, kde mohou rodiče reagovat na aktuální situaci. 

     Letošní školní rok jsme zahajovali v náhradních 

prostorách. Ve školní družině od září do konce 

prosince našla útočiště mateřská škola Šimáčkova, kde 

probíhala rekonstrukce budovy.  

Za pomoci mobilních telefonů jsme vytvořili 

improvizovaný systém na vyzvedávání dětí ze školní 

družiny tak, aby zůstala zachována především jejich 

bezpečnost.  Díky spolupráci všech, zejména rodičů, 

se podařilo toto období zvládnout.  

     Další překážkou byla nepřízeň počasí, která v říjnu odnesla část střechy naší školy a to se 

odrazilo i na chodu školní družiny. Zejména první týden po této události byl velmi náročný a 

opět se za pomoci všech podařilo zvládnout provoz bez závažnějších problémů. 

     Přes výše zmíněné okolnosti jsme zvládli zajistit provoz školní družiny tak, abychom 

nevynechali aktivity, které jsme na začátku školního roku naplánovali.  

Zahájili jsme je společným sportovním odpolednem, kde si děti zasoutěžily a zároveň se měly 

možnost seznámit s novými kamarády. 

Následoval turnaj deskových her a strašidelná diskotéka v listopadu. 

Vánoční dílničky proběhly v prosinci a tradičně byly ve znamení vánočního tvoření. 

http://www.hornikova-sd.webnode.cz/
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Po vánočních prázdninách jsme díky sněhové nadílce 

hlavně sportovali. Nezapomněli jsme ani na přírodu 

kolem nás. Pravidelně jsme navštěvovali ptačí budku, 

kde jsme se střídali v krmení ptáčků. 

V únoru jsme si byli zabruslit v Salesiánském 

středisku a již tradičně jsme oblékli kostýmy na 

maškarní masopustní karneval. 

V březnu jsme připravili dárečky k zápisu dětí do 

prvních tříd. Nevynechali jsme návštěvu místní 

knihovny u příležitosti Měsíce knihy. Zapojili jsme se 

do výtvarné soutěže na téma bezpečnosti v dopravě. 

V měsíci dubnu jsme oslavili Den Země výletem na 

Hády. 

Nevšedním vystoupením nás přijel pobavit kouzelník 

František z Prahy. 

                                                 

V květnu jsme se věnovali atletice. Obvodního 

atletického závodu školních družin se letos zúčastnili 

naši nejmladší prvňáčci. Poprvé si také děti z 1. B a 1. 

C vyzkoušely, jak vypadá škola v noci, když tu 

z pátku na sobotu přespaly. 

V červnu jsme na ukončení školního roku připravily zábavné soutěžní odpoledne ke Dni dětí. 

Společná akce Indiánské léto završila celoroční aktivity školní družiny. Děti se svými rodiči 

plnily jednoduché úkoly, které měly především pobavit. 

Kromě těchto měsíčních akcí si mohly děti vybrat z nabídky zájmových kroužků, které jsme jim 

ve školní družině pro letošní rok připravili:  

- rukodělný kroužek vedla paní vychovatelka Lenka Zelinková. 

- kroužek mažoretek vedla paní vychovatelka Kristina Blažková. 

Sportovní kroužek Magistrátu města Brna byl i letos zcela zdarma. 

Další zájmové činnosti si rodiče mohli vybrat ze 

školní nabídky a vychovatelé těmto dětem zajistili 

docházku. Byla to například atletická příprava Čiba, 

hudební škola Yamaha, ale také školní kroužek 

florbal, keramika, hudební soubor Pavouček. 

Soukromé subjekty nabídly dětem výuku angličtiny, 

taneční kroužek i judo. 

                             

 

   

V příštím školním roce plánujeme rozšířit spolupráci se sdružením rodičů Horníček.   

Dalším úkolem bude zlepšit informovanost o aktivitách školní družiny.  

Naším dlouhodobým cílem zůstává vytváření bezpečného a pozitivního prostředí. 

                                                        

 

                                                                            Jindřiška Peloušková, vedoucí vychovatelka 



 

- 22 - 
 

Hodnoceni práce metodické sdružení 1. – 5. ročníku 

 
Na úvodní schůzce jsme se domluvily na sjednocení sešitů ve všech předmětech, zachování 

Notýsků v 1. a 2. ročníku a zahájení práce v elektronických třídních knihách. Dále jsme se 

domluvily na zápisu pořadí předmětů v KL, na omlouvání nemocných žáků a dalších 

organizačních záležitostech týkajících se školní dokumentace, integrace žáků, klasifikace a IVP. 

V průběhu celého školního roku jsme se scházely, abychom řešily aktuální organizační záležitosti.  

 Sestavily jsme celoroční plán. Do jednotlivých měsíců jsme naplánovaly tyto tradiční 

soutěže: sběr lesních plodů, školní kolo ve šplhu, městské finále ve šplhu, sudoku, výtvarnou, 

pěveckou a recitační soutěž, piškvorky, přehazovanou, školní kolo ve vybíjené, soutěž v AJ, 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, školní kolo v atletice, městské kolo soutěže Mladých 

zdravotníků i regionální kolo ve Znojmě. Celoročně také probíhala literárně výtvarná soutěž „S 

DONEM“, které se zúčastnily 2. ročníky a třída 3. A.  

Během celého školního roku probíhala spolupráce s okolními MŠ, zejména pak s MŠ 

Horníkovou a Poláčkovou. S učiteli II. stupně jsme připravily tradiční zábavné odpoledne pro 

předškoláky (Den předškoláků), zápis do 1. tříd i zápis do další budoucí 1. třídy výběrové, pasování 

prvňáčků na čtenáře, vystoupení jednotlivých tříd na celoškolní akademii. Navštívily jsme různá 

divadelní představení a zorganizovaly vícedenní výlety. 

Metodické sdružení se sešlo během školního roku celkem 15krát. V lednu 2018 nastoupila 

do funkce ZŘ1 Mgr. Alena Fialová. Učitelky se průběžně vzdělávaly na akreditovaných školeních 

a informace předávaly ostatním vyučujícím, probíhaly vzájemné hospitace a také zhodnotily IVP 

v jednotlivých třídách.  

V průběhu roku probíhala jednání s rodiči a výchovné komise. V tomto směru nám byla 

vždy nápomocná školní psycholožka, která se účastnila veškerých jednání a organizovala 

programy pro jednotlivé třídy.  

Všechny akce dle plánu byly splněny. Učivo ve všech třídách I. stupně je v souladu se ŠVP.  

                                             Zapsaly: Mgr. Jaroslava Pelikánová a  Mgr. Petra Svobodová 
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Matematika a její aplikace 

 
Výuka probíhá v kmenových učebnách, využíváme tvořivé učení, užíváme interaktivní 

tabuli a metodu CLIL. Výuka je plně aprobovaná a učivo bylo ve všech ročnících probráno a 

procvičeno v souladu s ŠVP. 

Navýšení hodinové dotace ze 4 na 5 vyučovacích hodin v 8. a 9. ročníku se velmi osvědčilo. 

Nabídlo větší prostor pro upevnění a procvičení náročnějšího učiva (přechod z aritmetiky k 

algebře). 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. 

 Pro příští školní rok mají všechny vyučující v plánu častější využití interaktivních tabulí.  

V letošním školním roce byly umístěny rýsovací pomůcky do každé kmenové třídy a tento krok 

se vyučujícím osvědčil. 

Hodinové písemné práce byly tři: vstupní, pololetní, závěrečná. 

 

Soutěže, které se na naší škole konaly: 

1. Sudoku: Do soutěže se přihlásilo 32 žáků 6. – 9. ročníku. Soutěžilo se ve dvou kategoriích (6. 

a 7. ročník, 8. a 9. ročník). Vítězové J. K. z 6. B a D. V. – 9. A  

2. 4. ročník Vánočního turnaje v piškvorkách. Žáci nejprve soutěžili v třídním kole a první 3 

postoupili do školního kola. Soutěžilo se opět ve dvou kategoriích.Vítězové obou kategorií 

(R. V. – 7. V a M. D. – 9. B).            

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

zadáním příkladů a pro naše žáky obtížným způsobem řešení. Zapojili se žáci ze 6. V, 7. V a 

9. A i B. Do městského kola v lednu postoupil M. D. z 9. B. Postoupili T. K., E. P., M. M., 

všichni 6. V, A. B. 7. V a F. M. 7. A. Velký úspěch zaznamenala E. P., která získala 1. 

místo. 

4. Matematický klokan – zapojili se žáci 2. st., které baví 

matematika a logické úlohy. Nejúspěšnější řešitelé: 

Kategorie Benjamín – J. M. (7. V, 85 b), M. P. (7. V, 81 

b), A. B. (7. V, 69 b) Kategorie Kadet D. V. (9. A, 70 b), 

Z. T. a J. K. (oba 9. A, 60 b), M. P. (8. B, 56 b) 

Školení: Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ, Cesty spolu - Od skupinové práce ke kooperaci. 

Hejného metoda.  

Vzájemné hospitace: opakované mezi všemi vyučujícími M     

         PaedDr. Eva Marvanová 
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Jazyk a jazyková komunikace 

 
I. Český jazyk 

 

Vzdělávací obor český jazyk a literatura je rozdělen do tří složek: jazykové výchovy, 

komunikační a slohové výchovy a literární výchovy. 

Výuka probíhala na základě plnění očekávaných výstupů a klíčových kompetencí 

uvedených v ŠVP. 

Vyučující absolvovali VZÁJEMNÉ HOSPITACE, v rámci kterých si předávali zkušenosti, a 

dále se vzdělávali. 

Od prosince pracoval kroužek PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO 

JAZYKA. Ani dlouhodobá nepřítomnost p. uč. Herkové činnost kroužku nenarušila, vedení 

převzala p. uč. Hasoňová. Žáci přijímací řízení z českého jazyka úspěšně zvládli. 

Školního kola OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA se v listopadu zúčastnilo 25 žáků 8. + 

9. ročníků, nejúspěšnější řešitelkou jednotlivých úkolů byla V. R. z 9. A.  

V únoru proběhlo v 6. + 7. ročnících školní kolo soutěže BABYLON ANEB ROZUMÍME 

SI?, vítězka Š. N. ze 7. V reprezentovala naši školu v městském kole této soutěže. 

Zájemci z 6. ročníku navštěvovali ČTENÁŘSKÝ KLUB, který vedla p. uč. Hasoňová. Žáci 

se učili vyhledávat klíčové informace, předvídat děj, formulovat co nejpřesněji svoje myšlenky, 

naslouchat, zamýšleli se nad tím, jak by se v dané situaci zachovali. Ale hlavně poznali, že čtení 

je opravdu zábava. 

V březnu proběhla RECITAČNÍ SOUTĚŽ, která měla tradičně velmi vysokou úroveň. Akce 

se zúčastnilo ve dvou kategoriích 20 žáků, někteří recitovali vlastní verše. Opět v porotě zasedli i 

zástupci žákovského parlamentu a vyučující 1. stupně. V kategorii 6. + 7. ročníků se stali vítězi  

M. H. ze 7. A aj. S. ze 6. B, v kategorii 8. + 9. ročníků zvítězil A. H. z 9. B. 

Tak jako každý rok, i letos navštívili žáci různá 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Bylo nás pět, 

Český středověk, Deník Anny Frankové, 

Limonádový Joe. 

Vyučující se snaží zpestřovat hodiny 

netradičními aktivitami (např. projekt VOŇAVÁ 

HODINA), prioritou je zvyšování čtenářské 

gramotnosti a ještě užší spolupráce s 1. stupněm. 

Autorské čtení 1. st. 

Mgr. Květoslava Hasoňová 
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Anglický jazyk 

Výuku anglického jazyka máme na naší škole jako jednu z priorit. Díky velké aktivitě učitelů na 

prvním i druhém stupni mají žáci možnost se zapojit do řady činností v Aj. Našim žákům se daří dobře 

zvládnout učivo a řada z nich má výborné znalosti tohoto jazyka. To dokazují i výborné výsledky na 

soutěžích. 

Pro zkvalitnění výuky Aj pracujeme na: 

1. Zlepšení dovedností čtení, psaní, poslech, mluvení 

a. nová řada učebnic 

b. časopisy 

c. anglická knihovna 

2. Reálie anglicky mluvících zemí 

a. Halloween party 

b. Austrálie – přednáška 

3. Mezinárodní spolupráce 

a. Edison 

b. eTwinning – 1. stupeń 

c. eTwinning – 2.stupeň 

4. soutěže a olympiáda 

5. ostatní 

a. Cambridge testy 

b. anglické divadlo 

c. metoda Wattsenglish  

d. rodilý mluvčí 

e. poznávací zájezd do Velké Británie s výukou Aj 

f. podpora metody CLIL 

6. vzdělávání a spolupráce celého anglického týmu, vzájemné hospitace 

 

Ad 1.a: Byla zakoupena nová řada učebnic English Plus 2nd edition pro 6. a 7. výběrovou třídu a 

pro osmé ročníky. Moderní řada učebnic nejen pro nižší ročníky gymnázií nabízí obrovskou 

zásobu cvičení na všechny čtyři dovednosti (poslech, čtení, psaní, mluvení), témata blízká 

žákům, odklon od tradiční bilingvní metody překladové, intuitivní vyvozování a upevňování 

slovní zásoby pouze v anglickém jazyce. 

Ad 1.b: Opět velká část žáků druhého stupně a letos nově i žáci 1. stupně odebírali roční 

předplatné časopisu RaR a Gate.  

Ad 1.c: Vybudována anglická knihovna s více než 100 tituly od jednoduchých pro začátečníky 

(slovní zásoba 300 slov) až po originální tituly. Knihovnu je možno navštívit o přestávkách. 

Všichni žáci druhého stupně si alespoň jednu knihu půjčili. 

Ad 2: Svátky a tradice anglicky mluvících zemí připomínáme nejen v hodinách. Pro žáky celé 

školy byla zorganizována akce Halloween party s kostýmy a strašidelným pohoštěním. Žáci 

šestých a devátých tříd absolvovali přednášku o Austrálii. 



 

- 26 - 
 

Ad 3.a: V zářijovém týdnu jsme absolvovali projekt Edison organizace AIESEC. Našim 

studentům se představili stážisté z Ghany, Mexika, Rumunska, Německa, Iránu, Gruzie a 

Pákistánu. Bydleli u hostitelských rodin z řad našich studentů a postupně formou hodinových 

prezentací představili všem ročníkům svoji zemi a kulturu. Na konci tohoto náročného týdne 

proběhla Global Village a série vystoupení připravených s žáky naší školy. 

Ad 3.b: Třídy na prvním stupni s jejich učitelkami se podílely na vánočním projektu posílání 

pohlednic s Francií, Itálií, Německem a Polskem, které vyvrcholilo výstavkou v prostorách 

školy. 

Ad 3.c: Šestá výběrová třída se účastnila 

projektu Language Bloom s Tureckem, Litvou a 

Ukrajinou. Projekt vyvrcholil společným Skype 

setkáním, žáci natáčeli videa a poznávali různé 

kultury. Sedmáci si dopisovali a skypovali se 

švédskou školou v Tibro.  

Ad 4: Žáci se účastnili těchto soutěží: 

olympiáda v anglickém jazyce (2. stupeň), 

English Star a English Jungle. Úspěchy jsou: M. P. (6.V) – 3. místo okresní kolo olympiády 

kategorie 6.-7.tříd, S. D. (1.V) – 1.místo English Jungle, E. L. – 2. místo English Jungle. 

Ad 5.a: Škola se letos stala partnerskou školou zkušebního centra pro zkoušky Cambridge 

English PARK. Žáci absolvovali sérii zkušebních testů na zjištění úrovně dle evropského rámce 

pro jazyky CEFR. Testování se zúčastnili žáci 1. i 2. stupně. Testy byly YLE Starters, Movers, 

Flyers, KET a PET for Schools. 

Ad 5.b: Žáci 1.-6. ročníků měli možnost ve škole shlédnout anglické divadlo Ayzyah Prague 

Playhouse, představení Lost in the Land of Twirls, Travel Machine, Decoding Mission. 

Ad 5.c: V první výběrové třídě je používána metoda Wattsenglish, vychází z přirozeného 

osvojování jazyka. 

Ad 5.d: Rodilý mluvčí funguje jednak pro 1., 6. a 7. výběrovou třídu a jednak má takzvané 

flexibilní hodiny, ve kterých postupně během školního roku navštěvuje ostatní třídy. V dalším 

roce plánujeme hodiny navýšit. 

Ad 6: Je třeba vyzdvihnout úzkou spolupráci mezi prvním a druhým stupněm, projevující se 

například společnými akcemi divadlo, Cambridge tests, časopisy RaR a podobně. Všichni učitelé 

angličtiny letos pracovali s platformou eTwinning, navštívili jednu či více anglických konferencí 

a školení na nové metody výuky jazyka. 

Mgr. Hana Sikorová 
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II.  Německý jazyk   

K výuce jsme využívali odbornou i multimediální učebnu i kmenové učebny tříd. Žáci 

pracovali nejen s učebnicí, sešity, ale i slovníky a doplňkovým materiálem a vytvářeli krátkodobé 

projekty na daná témata vyplývající z výuky ( Ich, Meine Freunde, Mein Zimmer, Jahreszeiten 

….. ). 

Uspořádali jsme školní kolo soutěže v německém jazyce. Při soutěžení byly důležité 

vědomosti a dovednosti žáků, avšak i taktika družstev při výběru soutěžících k plnění úkolů sehrála 

svou roli.  

Při výuce německého jazyka klademe důraz na 

konverzační formu výuky. Některé skupiny tříd – 7.V a 8. 

A - dosahovaly celkem pěkných výsledků. O výuku NJ 

je  na naší škole celkem velký zájem. Svědčí o tom počet 

přihlášených žáků ze šestého ročníku. Zájem o výuku 

německého jazyka i úspěšnost žáků je pro vyučující 

odměnou  i motivací ke kvalitní, aktuální a pestré výuce.  

Mgr. Miroslava Herková, vyučující německého jazyka 

 

IV. Ruský jazyk 

 

Výuka RJ v 7. – 9. ročníku v letošním školním roce proběhla v souladu s ŠVP. Vzdělávací 

obsah předmětu je rozdělen do čtyř složek a s nimi souvisejících výstupů: psaní, čtení, poslech 

s porozuměním a čtení s porozuměním. V ruském jazyce se podílíme také na realizaci 

průřezových témat Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech a Multikulturní 

výchova. Základním cílem je rozvoj komunikativních kompetencí, aby žáci uměli přirozeně 

reagovat v běžných životních situacích s orientací na současnou živou ruštinu. Důležitým 

motivačním prvkem pro výuku ruštiny bylo získání pozitivního vztahu k předmětu, prohlubování 

zájmu žáků o ruské reálie a to i díky webu ruského jazyka, který pro žáky připravuje Mgr. M. M. 

a využíváme jej ve výuce. Taktéž jsme navázali spolupráci s nakladatelstvím Klett, od kterého 

využíváme ve vyučování časopis Klassnyj žurnál, pracovní listy a zajímavosti z ruských reálií. 

Vyučující ruského jazyka se zúčastnila celodenního vzdělávacího semináře paní docentky Jeleny 

Kupcevičové na téma Móda v minulosti a současnosti. 

I v letošním školním roce jsme se na jaře zapojili do soutěže ARS POETICA – Puškinův 

památník, která se konala na půdě PdFMU v Brně. Tentokrát jsme soutěžili v sekci hudební 

s novoroční písní Hvězdičky, kde si zpěv v ruském jazyce vyzkoušeli žáci 8. ročníku Tomáš F., 

Lukáš P. a Stela H.        Mgr. Miroslava Mikulicová 
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Člověk a příroda  

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

environmentální výchova. (6 pedagogů). 

Hodinové dotace předmětů: 

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

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

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

Z - 6. - 8. ročník - 2 hodiny týdně  

Ev - 7. ročník – 2 hodiny týdně 

 

Přírodopis 

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

Nad rámec výuky anatomická pitva kapra a kura (7. A, V), entomofágie v 6. ročnících 

Terénní cvičení 

- co kvete v okolí školy (7. A, V)  

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

- odlov vodních bezobratlých – návštěva jezírka lomu Hády (6. A, 6. B, 6. V)  

- průzkum Květnice a návštěva mineralogické burzy (9.A, B) 

 

Environmentální výchova  

Výuka probíhala 2 hodiny týdně a jednotlivá témata byla upravena  dle ročního období tak , aby 

žáci ve vhodné chvíli dělali projekt nebo absolvovali tématickou výuku v exteriéru. 

V říjnu navštívili žáci 7. tříd Arboretum Školního lesního podniku ve Křtinách, kde pod vedením 

lesního pedagoga absolvovali výukový program na téma“ Les, lesní hospodářství“. 

V zimním období  se uskutečnil ve spolupráci s  Rezekvítkem -  spolkem pro ekologickou 

výchovu a ochranu , výukový pořad „ Cesta vody vodovody“ a s stejným spolkem jsme pak 

v dubnu vyrazili do terénu na nedaleké Hády, kde žáci pod vedením zkušené lektorky 

absolvovali výukový program  „Hádky o Hády“ 

Po celý školní rok jsme byli zapojeni do celorepublikové soutěže Recyklohraní a plnili úkoly,za 

které žáci sbírali body.  

Rovněž jsme se starali o sběr použitých baterií. V letošním roce jsme jich nasbírali 23 kg.  

Fyzika  

Výuka fyziky probíhala výhradně v učebně fyziky. Paní učitelka zavedla do výuky řadu pokusů 

jak demonstrativních, tak rovněž samotnými žáky. Od nového školního roku se podařilo sehnat 

nového aprobovaného učitele. 
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Chemie 

Výuka chemie probíhala výhradně v učebně chemie. K dispozici je také chemická laboratoř, 

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

dostatečně často demonstrativně v učebně. Chemii již učí aprobovaná vyučující. 

Zeměpis 

Hodinová dotace:  6. – 9. ročník 2 hodiny 

Výuka zeměpisu probíhala podle plánu v souladu s ŠVP, který je vytvořen s cílem splnit očekávané 

výstupy RVP. Podařilo se nám splnit všechny cíle, které jsme si na začátku školního roku 

naplánovali. Výuka zeměpisu probíhala v kmenových třídách a ve specializované učebně 

zeměpisu a dějepisu (až do uzavření 4. patra), případně v terénu v okolí školy. Ve výuce mají žáci 

možnost pracovat s nástěnnými mapami všech světadílů, oceánů a makroregionů, s Atlasy světa, 

České republiky, mapou Evropy, glóbusy, plány obcí, topografickými mapami, buzolami. Dále 

žáci využívají počítače k vyhledávání, ukládání a zpracování rozšiřujících informací 

k probíranému učivu. Poněvadž se jedná o přírodovědný předmět, často jsme využívali venkovní 

učebnu v altánku školy. 

Akce a aktivity pro žáky:  

- Den Země (pro 1. i 2. stupeň)  

- Olympiáda – Bi, Che 

- Soutěž mladých zdravotníků  

- Recyklohraní  

- Turistický pochod – akce SBOŠ  

- Výstava hub - 6. Třída 

- PROJEKT EDUPRAXE  

- Lesní hospodářství – výukový program 7. Tříd 

- Laboratorní odpoledne v učebně chemie 

- NEPZ – Milan Jeglík – Boreální lesy 

- UKLIĎME ČESKO - úklidová akce dobrovolníků organizovaná školou (duben)  

Plány: 

- ve výběrových třídách mít olympiádu ve všech předmětech – Z, Př, F, Ch  

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

- dokoupit pomůcky do fyziky, do přírodopišu: nové mikroskopy, preparační sady  

 

Mgr. Martin Půček 
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Člověk  a jeho svět 

 
V rámci předmětové komise se scházejí pravidelně 

vyučující dějepisu a výchovy k občanství. 

I v letošním roce je odebírán časopis Živá historie, 

který je i žákům k dispozici v žákovském klubu.  

Vyučující absolvovali vzájemné hospitace, předávají 

si zkušenosti se zaváděním prvků CLIL a odkazy, kde je 

možné získat materiály v anglickém jazyce, kterými lze 

doplnit výuku. 

Při výuce dějepisu ve vyšších ročnících se osvědčily krátké filmy – STREAM/SLAVNÉ 

DNY – vhodné pro zopakování probraného učiva, které obsahují cenné dokumentární záběry, 

animace, odborný, ale srozumitelný komentář. 

Výuka byla doplňována nejrůznějšími projekty, díky kterým se žáci učí sbírat, zpracovávat a 

vyhodnocovat informace z nejrůznějších zdrojů. 

Žáci 6. ročníku se v listopadu zúčastnili exkurze do Anthroposu. Velká pozornost je 

věnována výuce dějin 20. století. Žáci se zajímají především o problematiku 2. světové války a 

holokaustu. V říjnu navštívili žáci 9. ročníku památník Osvětim - Březinka, v březnu se setkali s 

paní Erikou Bezdíčkovou, která byla vězněna v několika koncentračních táborech a vyprávěla 

jim svůj životní příběh.       Mgr. Květoslava Hasoňová 

 

Člověk a svět práce 

Výuka pracovních činností probíhá v kmenových 

učebnách, školní dílně a školní žákovské kuchyňce. 

Učivo bylo ve všech ročnících probráno a procvičeno 

v souladu s ŠVP. 

V letošním školním roce byl na první čtyři měsíce 

zrušen provoz školní kuchyňky (prostory poskytnuty MŠ 

Šimáčkova z důvodu rekonstrukce), žáci v tomto období 

pracovali na školním pozemku (rytí, odplevelení). 

V jarních měsících byly revitalizovány záhony na pozemku před skleníkem a osázeny keři, 

travinami a letničkami. Další část pozemku byla rozdělena na záhony, které byly přiděleny 4. – 

8. třídám. Žáci pak záhony osázeli ředkvičkami a hrachem. Po měsíci úrodu sklidili. 

Do školní kuchyňky bylo dokoupeno vybavení.                                  PaeDr. Eva Marvanová 
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Výtvarná výchova 

Výuka VV probíhala v týdenních dvouhodinových 

dotacích ve třídách: 6.ABV, 7.AV a jednu hodinu týdně ve 

třídách. 8.AB, 9.AB a v osmých třídách pak povinně volitelný 

předmět Umělecký seminář (2 hod. týdně) v počtu 21 žáků.  

Výuka probíhala v učebně VV do podzimních prázdnin, 

poté po vzniklém technickém problému (uletěla střecha), se 

výuka VV konala v kmenových učebnách. I přes tento vzniklý 

problém žáci nepocítili absenci rozmanitosti výuky. Do učebny VV pak bylo možné se vrátit od 

poloviny března ale kvůli nevyhovujícímu osvětlení, které je dosud opraveno pouze ve třetině 

učebny zde výuka probíhá zřídka. Využívá se hlavně část učebny u oken a to hlavně při 

keramických kroužcích. 

V letošním roce jsme se účastnili vyhlášených 

výtvarných soutěží. Žáci 6.+7. tříd se zapojili do 

výtvarné soutěže “Požární ochrana očima 

dětí“vyhlášenou Okresním sdružením hasičů Brno -

město a zde krásné 3. místo obsadil Jan König ze 6.B. 

Žáci osmých tříd a uměleckého semináře se 

zapojili do 13. ročníku výtvarné a literární soutěže 

vyhlášené Povodím Moravy letos na téma „Voda a 

plavba“ a zde si cenu redakční rady odnesl Martin 

Obelcz ze třídy 8.B. 

Žáci uměleckého semináře letošním šk. roce vyzkoušeli spoustu rozmanitých technik jako 

umělecké zpracování drátu, smaltování, práci ze škrobovou barvou a v samém závěru přišlo na 

řadu kašírování a práce s keramickou hlínou, což dokládají poslední dva obrázky. 

Galerie Hády 

Vzhledem k havárii střechy fungovala Galerie Hády 

jen do října 2017. Proběhly dvě výstavy dětských prací. 

Stálá výstava je dočasně uskladněna a bude zveřejněna 

po plánované rekonstrukci školy. 

 

Za VV a Ums Mgr. Marie Petrová 
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HV a Pěvecký sbor Pavouček 

V hudební výchově vedeme žáky prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně 

pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání 

hudby a zpěvu. Všechny tyto hudební činnosti se vzájemně propojují, ovlivňují a doplňují. 

Snahou je rozvíjet celkovou osobnost žáka, především jeho hudebnost – jeho hudební 

schopnosti, které se následně projevují individuálními hudebními dovednostmi - sluchovými, 

rytmickými, pěveckými, intonačními, instrumentálními, hudebně pohybovými, hudebně 

tvořivými a poslechovými. Výuka proběhla podle plánu v souladu s ŠVP.  

Projekt – Leonard Bernstein – 100. výročí narození charismatického amerického dirigenta a 

skladatele nás přimělo zaměřit se na tuto hudební osobnost. 

V.polonéza – již po páté nacvičilo deset párů žáků 9. ročníku pod vedením p. uč. Mikulicové 

polonézu, kterou slavnostně zahájili letošní Valentýnský ples. 

 

          

 

Pěvecký sbor Pavouček 

Sbor pracoval v letošním školním roce formou kroužku pod vedením p. uč. Mikulicové. 

Výuka sborového zpěvu probíhala v hudebně školy každé pondělí od 14 do 15 hodin. Fotky a 

videa z vystoupení si lze prohlédnout na webu sboru. Pěvecký sbor letos vystupoval a 

reprezentoval naši školu na těchto akcích: 

 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – Domov pro seniory – Nopova – 14. 12. 2017 

 VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ – Domov pro seniory – Věstonická – 12. 12.2017 

  LÍŠEŃSKÉ VÁNOCE – Jírova – 16. 12. 2017 

VÁNOČNÍ ZPÍVÁNÍ PRO RODINU – hudebna školy – 18. 12. 2017 

   JARNÍ ZPÍVÁNÍ K MDŽ – Radnice v Líšni - 7. 3. 2017 - na Jarní vystoupení k MDŽ pro líšeňské 

občany, kde nás každoročně zvou, přišli své děti podpořit i jejich rodiče a prarodiče. Opět jsme 

pro ně připravili směs písní lidových i umělých převážně s jarní tematikou. 

 ŠKOLNÍ AKADEMIE – 11. 5. 2017    Mgr. Miroslava Mikulicová   
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Člověk a zdraví 

Tělesná výchova svým pojetím napomáhá rozvoji 

zdravého životního stylu a podporuje tělesnou a duševní 

pohodu žáků. Žáci si osvojují nové pohybové dovednosti, 

učí se jednat podle předem stanovených pravidel a v duchu 

fair-play. Jsou seznámeni se škodlivostí  drog a jiných zdraví 

poškozujících látek. Učí se pracovat v kolektivu, využívat 

naučené herní činnosti jednotlivce při hře, používat 

domluvenou taktiku.  

Časová dotace předmětu Tv jsou 2 hodiny pro 6., 8., a 9. ročník, 7, ročník má 3 hodiny. Osmý 

ročník má navíc dvě hodiny sportovních her. V letošním roce proběhla výuka bruslení pro druhý 

stupeň, taktéž se uskutečnil vodácký výlet.  

O přestávkách jsou hojně využívány k pohybové 

aktivitě stoly na stolní tenis. Velký zájem je také o sportovní 

vyžití během velkých přestávek v zimě v tělocvičnách, v létě 

na školním hřišti. 

I v letošním roce jsme se zaměřili na kontrolu 

necvičících žáků, kterých neustále kvůli banálním 

výmluvám a s podporou rodičů přibývá. 

Velkým přínosem jsou kroužky florbalu pro naše žáky, které vede p. uč. M. Půček. O kroužky 

je velký zájem. I v letošním roce se nám podařilo splnit ŠVP, a to i přes nepřízeň počasí (atletické 

disciplíny na školním hřišti). 

Akce: 

• Lyžařský výcvikový kurz - Ski aréna Karlov pod Pradědem. Celý kurz zdárně absolvovalo 59 

žáků 6. – 9. ročníku. LVK pro 1. st.- 22 dětí – Staré město pod Kralickým Sněžníkem. 

• Florbalové turnaje – dívky mistryně Brna, Florbal na ZŠ Čejkovická, turnaj SBOŠ, 

Velikonoční, Mikulášský na ZŠ Horníkova 

• 12. ročník Běh líšeňských škol 

• Školní turnaj ve stolním tenise 

• Atletický čtyřboj, Pohár rozhlasu 

• Minipřehazovaná a minivolejbal na ZŠ Novolíšeňská 

• Turnaj v přehazované dívek na ZŠ Horníkova 

• Velikonoční laťka na ZŠ Krásného 

• Vodácký výlet      Mgr. Vítězslav Vardan
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Zhodnocení práce Školního parlamentu Horníci 

V žákovském parlamentu pracují zástupci ze 4. až 9. tříd. O 

akcích školního parlamentu jsou žáci informováni na 

třídnických hodinách, nástěnkách, díky hlášením školního 

rozhlasu, na samostatném webu, který obsahuje plán činnosti, 

zápisy, fotografie z akcí, prostřednictvím letáčků umístěných v 

prostorách školy. 

Na schůzkách žáci tlumočí požadavky a přání 

spolužáků a snaží se o jejich prosazení a uskutečnění, 

pokud jsou schváleny vedením školy. 

V rámci své činnosti členové žákovského parlamentu 

zorganizovali velké množství akcí, mnohé z nich proběhly 

i v loňském roce a na žádost spolužáků se opakují a 

stávají se tradicí: 

• V říjnu soutěž O NEJHEZČÍ DÝNI, které se 

zúčastnili jednotlivci i třídní kolektivy. 

• V prosinci proběhla pro naše žáky, ale i širokou 

veřejnost – STEZKA ODVAHY. Osvědčilo se 

rozdělení účastníků na mladší a starší, pomoc 

dobrovolníků a externích spolupracovníků, kteří 

zajistili světelné efekty. 

• V lednu proběhl VESELÝ TÝDEN, v rámci kterého 

byl vyhlášen den bláznivých účesů, černobílý, 

historický, filmový a EKO den. Organizátory potěšila aktivní účast mnoha učitelů. 

• V dubnu proběhla na školní zahradě soutěž MASTER CHEF HORNÍKOVA 2018. Cílem 

přihlášených družstev bylo uvařit v kotlíku na ohništi bramborový guláš.  
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EKOTÝM 

 

• Ekotým je tvořen členy parlamentu 

• Velkou výzvou je pro nás obhajoba titulu EKOŠKOLA. I v letošním roce se 

zaměřil EKOTÝM složený ze zástupců tříd 4. – 9. ročníku na sběr a využití 

tříděného papíru. I letos jsme pracovali podle metodiky 7 kroků, kdy jsme analyzovali, 

plánovali nejrůznější činnosti ke zlepšení, monitorovali, vyhodnocovali, informovali. 

• Členové EKOTÝMU navštívili všechny první třídy a učili naše nejmenší správně třídit 

odpad.  

• I v letošním roce se členové žákovského 

parlamentu zapojili do akce UKLIĎME SVĚT, 

UKLIĎME ČESKO! Někteří na školní zahradě 

pomohli s terénními úpravami. Další ošetřovali a 

přesazovali květiny, které pak umístili na školní 

chodby. Dále vypracovali časový harmonogram, 

díky kterému se každá třída podílela na péči o 

květinovou výzdobu školy. 

• Členové EKOTÝMU, ale i dobrovolníci z různých tříd pomáhali při SBĚROVÝCH 

AKCÍCH. Celý podzim probíhal sběr kaštanů. Více jak 4 800 kg kaštanů si odvezli 

pracovníci Křtinského polesí. Sběr papíru proběhl v lednu a červnu, celkem se podařilo 

naplnit kontejnery 6 265 kg papíru. 

• V červnu realizoval EKOTÝM  jeden ze svých 

nápadů na vylepšení okolí školy - hmatovou 

stezku. Žáci se vypravili do lesa a nasbírali 

nejrůznější materiál, který pak použili na 

hmatovou stezku, která se nachází na školní 

zahradě za altánem. 

• Pro nejaktivnější členy žákovského parlamentu 

zorganizovaly koncem června koordinátorky 

Mgr. K. Hasoňová a Mgr. B. Žabková výlet do Prahy. Na tento výlet finančně přispěl spolek 

rodičů Horníček, kterým tímto děkujeme.  

Mgr. Květoslava Hasoňová   
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                  Zhodnocení spolupráce s dalšími subjekty ve škole 

Hlavním spolupracovníkem naší školy je městská část Brno – Líšeň, která 

podporuje MŠ i ZŠ a má celkově prorodinnou politiku. 

Jsme fakultní školou pedagogické fakulty. Jsme v síti Otevřených a Aktivních škol. Patříme 

do SBOŠ, AŠSK, Rodiče vítáni. Spolupracujeme se seniory. Konkrétně s klubem důchodců, 

s Parkinson klubem. Organizujeme PC kurz pro seniory. Organizujeme soutěže i pro okolní školy 

(sportovní, výtvarné, jazykové). 

Tradiční a aktivní spolupráce je s těmito subjekty:  

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Horníkova - „Horníček“ 

Druhým rokem funguje Horníček velmi dobře. Podařilo se i navýšit 

počet aktivních rodičů. Spolek pomáhá jednak finančně. V letošním roce jsme od něj získali 

například dva pingpongové stoly a drumbeny do HV. Spolek také nakupuje ceny do soutěží a 

závodů. 

Značným přínosem je organizování akcí pro žáky i veřejnost. Uspořádali ples, Vánoční a 

Velikonoční dílničky. Na závěr roku také akci Hurá na prázdniny. Řeší také problematiku 

přechodu u školy. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  

Hudební škola Yamaha 

S hudební školou probíhá dobrá spolupráce. Řada našich žáků využívá jejich 

kurzy v naší budově. Spolupořádáme školní ples. Proběhla také výpomoc na 

různých akcích školy, zejména při uspořádání Školní akademie. 

Čiba sport Athletic 

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

zúčastňují různých sportovních soutěží. Proběhlo také několik sportovních 

příměstských táborů.  

Svět vzdělání   www.svetvzdelani.webnode.cz. Spolupracujeme na prvním stupni, 

kdy Svět vzdělání obohacuje výuku formou kroužků o Aj, M, logiku, osobnostní 

rozvoj a programování.  

Jazykový servis HOPE a P.A.R.K. - nabízíme kroužky AJ a přípravu na 

mezinárodní zkoušky. Díky naší spolupráci s autorizovaným centrem pro zkoušky 

Cambridge English mohou žáci tyto zkoušky skládat u nás a také si je vyzkoušet. 

Kroužky.cz - nabízíme kroužky pro MŠ i ZŠ. 

Všem těmto organizacím za jejich podporu a spolupráci děkujeme.                 Mgr. Roman Burda 

https://svetvzdelani.webnode.cz/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fsvetvzdelani.webnode.cz%2F
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Tradiční akce v průběhu školního roku na ZŠ Horníkova 

1. Slavnostní zahájení na hřišti – přivítání prvňáčků – patronát deváťáků nad prvňáčky 

2. Adaptační středa a 3 denní pobyty pro nové třídy a šesté třídy 

3. Styly učení pro 6. ročník a Projekt deváťáci: „Na zkušenou.“ Setkání SŠ. 

4. Edison – projekt na podporu Aj 

5. NEPZ – M. Jeglík pro 1.  a 2. st. 

6. Hurá do přírody – SBOŠ – sobotní výšlap pro rodiče s dětmi (4 školy) 

7. Hallowenská akce (stezka odvahy - duchové) 

8. Akce pro předškoláky (sportovní a návštěva 1. tříd) 

9. Vánoční dílničky – Horníček 

10. Školní ples – Yamaha a Horníček 

11. LVK – pro první i druhý stupeň 

12. Den předškoláků – velká akce ve škole 

13. Velikonoční dílničky - Horníček 

14. Ukliďme Česko 

15. Pohádkový zápis a setkání rodičů prvňáčků 

16. Den Země 

17. Školní akademie 

18. Sběr kaštanů a papíru 

19. Meziškolní turnaj v kopané, v přehazované a ve florbalu 

20. Meziškolní soutěž v Aj Tree Of Knowledge, další projekty s Aj 

21. Sportovní olympiáda 

22. Pasování čtenářů (1. třídy) 

23. Branný den (POKOZ) 

24. Výlety, školy v přírodě, voda 

25. Hurá na prázdniny - Horníček 

 

Každý měsíc Veselé dny – parlament. 

Řada olympiád, soutěží, projektů, exkurzí, divadel, adaptací, prevence a dalších aktivit. 

Výjezdní akce pro učitele a oslava Dne učitelů a Vánoční posezení. 

Nepravidelně výstavy v Galerii Hády 

Velké množství akcí v MŠ, řada z nich pro veřejnost.  

 (tučně jsou uvedeny akce pro veřejnost) 
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Přehled projektů ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. 

 

Projekt Zaměření 

„Rovný přístup k předškolnímu 

vzdělávání ve městě Brně“ 
Podpora rovného přístupu v našich MŠ 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ve městě Brně“ 
Podpora rozvoje vzdělávání a inkluze v ZŠ 

Prevence školní neúspěšnosti na 

základních školách ve městě Brně 

Doučování, podpora inkluze, kroužek aktivního 

občanství, podpora ŠPP 

„Šablony pro MŠ a ZŠ“ OP VVV: 

Horníkova – škola pro všechny 

Čtenářské kluby, školní psycholog, školní asistent 

v MŠ, školení pedagogů 

Projekt ITI s MMB Vybavení odborných učeben int. tabulemi 

Projetk IROP 
Modernizace a vybavení odborných učeben na ZŠ 

Horníkova 

Edupraxe Výměna zkušeností mezi obory - PdFMU 

OPVVV Pregraduálnní vzdělávání 
Pregraduální vzdělávání – spolupráce s PdFMU a 

FAKULTNÍ ŠKOLA 

Mléko do škol a Ovoce do škol Zdravá výživa pro naše děti 

Ekoškola 
Život ve škole podle dětí s ohledem na trvale udr. 

rozvoj 

Další aktivity 

Grab the Reader vybudování fondu anglické knihovny  

Skype classroom,  eTwinning 
projekt zaměřený na komunikaci se žáky ze zahraničí 

(výběrová třída) 

čtenářské dovednosti - angličtina 
cca 70 žáků druhého stupně odebírá anglický časopis 

dle své úrovně 

soft CLIL 
zapojení angličtiny do výuky ostatních předmětů 

(výběrová třída) 

Rodiče vítáni škola otevřená rodičům - rodiče otevření škole 

SBOŠ – síť brněnských otevřených 

škol 

podpora akcí pro veřejnost, deskové hry, sportovní 

aktivity 

Aktivní škola a Asociace aktivních 

škol 
podpora žáků i domácí přípravy 

Rorýsí škola Pozorování ptáků, ochrana, budky pro hnízdění 

Edison zahraniční studenti ve škole – Aj 

Recyklohraní, Ukliďme Česko podpora třídění odpadů 

NEPZ/ Green Life vzdělávací program podporující ochranu přírody 

Školní parlament žákovský parlament ovlivňující dění ve škole 
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Vlastní hodnocení školy 
 

Srovnáním každoročních výsledků dotazníkových šetřeních vyplývá, že se za 5 let 

propracovala na vysokou úroveň okolních škol. Dokazují to nejen spokojení rodiče a žáci, ale 

také narůstající počet žáků. 

Výsledky v roce 2017: 

Sledovaná oblast Průměrná známka (od rodičů) Průměrná známka (od učitelů) 

Celková známka škole 1,6 2,0 

Vedení školy 1,2 1,7 

ŠD 1,7  

Školní kuchyně 2,2 2,9 

 

Každým rokem se zúčastňujeme testování žáků 5 a 9 ročníků – SCIO testy. Ve výsledcích 

máme mírně nadprůměrné výsledky. 

Z důvodů přípravy na novou koncepci rozvoje školy na dalších 6 let, proběhne evaluace a 

autoevaluace na podzim 2018 ve spolupráci s firmou Hubatka consulting. Vytvoříme tzv. 

Pentagram úspěšné školy a získáme tak nejen pohled rodičů na naši školu, ale také podklad pro 

další rozvoj.  

Hodnocení od žáků proběhlo na konci školního roku. Na elektronický dotazník odpovědělo 

161 žáků druhého stupně ZŠ. Hodnotilo se prostředí školy, hodnocení výuky a sebehodnocení 

žáků. Z výsledků vyplývá, že stále máme co zlepšovat. Těší nás např., že mezi oblíbené 

předměty patří ty, na které se zaměřujeme, jako je anglický jazyk, tělesná výchova a matematika. 
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Údaje o mateřské škole za školní rok 2017/2018 
 

Mateřská škola Horníkova 1 - Čtyřlístek 

při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace 

 
 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

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

 

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

c/  Jméno ředitele školy: Mgr. Roman Burda 

d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Mgr. Lucie Kučeráková 

e/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 95 

f/  Kontakty: telefon, e – mailová adresa: 727 818 797, lkucerakova@zshornikova.cz 

 

g/  Provoz školy (od - do): 6:30 – 16:30 

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

      7:15 – 16:15 

      7:00 – 15:45 

      7:15 – 16:30 

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

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

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

 

Školní rok 

2017/2018 

 

Počet 

tříd 

Celkový 

počet dětí 

Průměrný počet 

dětí na jednu třídu 

Průměrný počet 

dětí na učitele 

Průměrná 

Docházka v % 

třídy standardní 4 95 24 12 17 

třídy speciální-logo - - - - - 

Celkem 
4 95 24 12 17 

 

 

mailto:lkucerakova@zshornikova.cz
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Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 

 

a/ Zaměření mateřské školy: 

Mateřská škola ve školním roce 2017/2018 pracovala podle inovovaného školního 

vzdělávacího programu „ZVÍDAVÝMI KRŮČKY DO SVĚTA…“, který je platný po období od 

4. 9. 2017 do 31. 8. 2020 a je vytvořen kolektivem mateřské školy. 

I nadále se snažila mateřská škola pokračovat v rozvoji environmentálního vzdělávání. Děti 

chodily pravidelně kompostovat, pečovaly o třídní maskoty šneky a zúčastnily se akce Den Země, 

kde plnily ekologické aktivity.  

V letošním školním roce se mateřské škola zaměřila na splnění kritérii pro získání certifikátu 

Rodiče vítáni. V měsíci březnu se podařilo kritéria splnit a ve spolupráci se zákonnými zástupci 

dětí se podařilo certifikát získat. Naši snahou je udržet si značku Rodiče vítáni i následující roky. 

Během školního roku se mateřská škola začala připravovat na dvouleté děti. Pro všechny 

třídy byly nakoupeny hračky pro tuto věkovou kategorii. Dále se nám podařilo koupit do 

společných prostor Kostkoviště.  

Během školního roku přišlo do mateřské školy několik děkovných dopisů, které jsou pro 

všechny zaměstnance mateřské školy tou nejlepší zpětnou vazbou. Prioritou pro následující rok 

bude udržet stejně spokojené děti, rodiče i zaměstnance mateřské školy.  

Kroužky a zájmové aktivity: 

Logopedický kroužek  – logopedická péče pod vedením lektora z organizace Kroužky pro děti 

Angličtina – seznamování s cizím jazykem pod vedením lektora z organizace Kroužky pro děti 

Plavání  - předplavecká výchova ve spolupráci s Kometa Brno 

 
 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 3 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - 

Celkem 
3 

 

c/ Společné vzdělávání  

Druh postižení Počet dětí 

Stupeň 

podpůrnéh

o opatření 

- - - 
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d/ Školy v přírodě 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

24 4 

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá / nevybírá úplatu.  Základní výše úplaty: 550 Kč 

 

 

Část III. 

 

Mimoškolní aktivity: 

Divadlo Káča a Káča 

Solná jeskyně 

Drakiáda – akce s rodiči 

Hvězdárna 

Program Lesní pedagogika –  Lesy ČR 

Návštěva dětské nemocnice – program pro předškoláky 

Dýňobraní a lampionový průvod – akce s rodiči 

Kouzelník Reno 

Adventní dílničky - akce pro veřejnost - Horníček 

Zamykání lesa – program pro děti v lese 

Mikulášská nadílka v MŠ 

Rozsvícení stromečku – akce pro veřejnost 

Vánoční besídka – vystoupení dětí pro rodiče 

Pohádkové kreslení 

Stavění sněhuláků – akce s rodiči  

Záchranná stanice – preventivní program 

Písečná animace 

Hudební vystoupení 

Přednáška Policie ČR 

Karneval – akce s rodiči 

Velikonoční dílničky – akce pro veřejnost 

 za spolupráce se sdružením Horníček 

Program Zdravé zoubky 

Vítání jara – akce pro veřejnost 

Divadlo Medoušek 

Pálení čarodějnic – akce pro veřejnost 

Divadlo Formela 

Den rodiny  - akce pro veřejnost 

Olympiáda 

Pasování předškoláků 

Akce Hurá na prázdniny - akce pro veřejnost za spolupráce se sdružením Horníček 

Výlety: Mariánské údolí – Den Země, plavba parníkem, výlet do Permonia 

 

Nesoutěžní přehlídky 

Líšeňské Vánoce - vystoupení předškoláků před radnicí 

Výzdoba vitríny na radnici s vánoční tématikou 
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Část IV. 

 

Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2017/2018 53 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 4 

Počet nepřijatých dětí 42 

Počet odvolání 0 

 

 

Část V. 

 

Údaje o pracovnících škol 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 

     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 4 

VOŠ pedagogická 1 

VŠ-předškolní výchova 3 

VŠ-speciální pedagogika  

Jiné/jaké/  

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

mužů 

Přepočtený počet na plně 

zam. (úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 8 0 7,5 100% 

Nekvalifikovaní učitelé -    

Celkem 8 0 7,5 100% 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 

 

 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 
6,75 0,75 - - 7,5 

 

4. Asistenti ve škole 

 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet 
3 - 3 

 

 

5. Ve školním roce 2017/2018 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet):1 



 

- 44 - 
 

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 2 

 

 

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

pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Kurz první pomoci 9 

Specifika práce pedagoga s dvouletými dětmi 1 

Násilí páchané na dětech a dětmi a posílení kompetencí 

pedagogických pracovníků k identifikaci nevhodného 

chování 

1 

Rozvoj předčtenářských dovedností v MŠ 1 

Jak překonat hlasovou krizi – technika hlasového 

projevu pro pedagogy 

1 

Šikana v mateřských školách 1 

Čtenářská pregramotnost v mateřské škole 1 

Inkluzivní vzdělávání v Itálii 1 

 

 

Část VI. 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 

 

Ve školním roce 2017/2018 v mateřské škole neproběhla žádná kontrola Českou školní inspekcí 

ani jinými kontrolními orgány, takže nebyla zavedena žádná nová opatření. 

 

 

9. Změny ve vedení školy 

Ve školním roce 2017/2018 neproběhly v mateřské škole žádné změny ve vedení školy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část VII. 
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10. Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Šablony 1 – Horníkova – škola pro všechny 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005350 

Délka trvání projektu  1.9.2017 – 31.8.2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) 

Celková výše dotace  1 607 323,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
8. 2. 2017 

Stručný popis projektu  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 

dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 

základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, 

spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

 
Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

 

 
Délka trvání projektu  1.1.2017 – 31.12.2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) 

Celková výše dotace  69 419 468, 16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
8. 2. 2017 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity 

předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co 

největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt 

je realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami 

zřizovanými statutárním městem Brnem a jeho městskými 

částmi (celkem 137 MŠ) a se čtyřmi organizacemi 

neformálního předškolního vzdělávání. Projekt ve 

spolupráci se školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu 

praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se 

vztahují ke spolupráci s rodinou. 
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11. Zhodnocení a závěr 

Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo získat za podpory zákonných zástupců 

Certifikát Rodiče vítáni. Na víkendové pobyty v zimě i v létě se nám přihlásilo větší množství 

rodin než minulé roky a během školního roku přišlo několik děkovných dopisů ze strany 

zákonných zástupců. V mateřské škole panovala po celý rok příjemná atmosféra.  

Z hodnocení od rodičů vyplývá, že jsou s naší MŠ velmi spokojeni a hodnotí ji průměrnou 

známkou 1, 6. Do budoucna plánujeme zvelebit školní zahradu a vybavit ji o nové herní prvky a 

do činností zařadit více aktivit venku. 

Naši snahou bude udržet stejné klima v mateřské škole i nadále. 

 
 

 

 

 

Vypracovala: 

Mgr. Lucie Kučeráková 

Vedoucí učitelka 

MŠ Horníkova 

 

Č.j.: ZŠMSH1/928/2018 

       

 

 

Razítko a podpis ředitele   

Mgr. Roman Burda 

Datum 13. 7. 2018 
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Údaje o mateřské škole za školní rok 2017/2018 
 

Mateřská škola Poláčkova 13 

při ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, příspěvková organizace 

 

 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

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

 

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

c/  Jméno ředitele školy:        Mgr. Roman Burda 

d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení )         Mgr. Helena Vrchotová 

e/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol):             84 

f/  Kontakty:                 544212949,  725984709 

 

g/  Provoz školy    6.30.  --  16.30  

h/  Provoz jednotlivých tříd           6.30.   --    16.00 

                                                           7.00.    --   16.00 

                                                           7.15     --  16.30 

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

   OS Horníček při ZŠ Horníkova 1,  WOW angličtina, Lemur sportovní, Rytmik kroužky 

 

Školní rok 

2016/2017 
 

Počet 

tříd 

 

Celkový 

počet dětí  

 

Průměrný 

počet dětí na 

jednu třídu 

 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

 

Průměrná 

docházka 

 v % 

třídy standardní   3    82          28       14    70% 

třídy speciální-logo   0    0          0       0       0 

Celkem   3    82         28       14    70% 
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Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 
 

a/ Zaměření mateřské školy: 

 

Naše mateřská škola je moderní jednopatrová budova s vlastní zahradou. Zahrada poskytuje 

dětem celoročně sportovní i odpočinkové vyžití. Je vybavena didaktickými prvky / pocitový 

chodníček, záhonky k pěstování zeleniny i bylinek/ herními prvky a poskytuje i možnosti osvěžení 

/mlhoviště/ a relaxace. MŠ na zahradě pořádá pravidelné akce pro rodiče. 

 Třídy v MŠ jsou prostorné, světlé, stěny jsou vyzdobené dětskými motivy. Prostředí tříd je 

členité, rozdělené do herních a didaktických námětových koutků. Všechny třídy jsou vybavené 

moderním sociálním zařízením dle hygienické vyhlášky. 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. 

MŠ se zaměřuje na všestranný rozvoj dětí, na uspokojování jejich psychických i fyzických 

potřeb s maximálním ohledem na jejich individualitu. Pravidelně zařazujeme preventivní 

tělovýchovné chvilky a environmentální programy. Dbáme na estetickou, společenskou a kulturní 

výchovu. 

Hlavním prostředkem vzdělávání je hra a prožitkové učení. Dětem nabízíme tvořivé činnosti, 

aktivity směřující k rozvoji samostatnosti, pohybových dovedností, myšlení, paměti, řeči, fantazie. 

Pracujeme individuálně nebo ve skupinách. Ctíme motto: „Respektovat a být respektován“. 

Podněcujeme radost dětí z učení a jejich zájem poznávat vše nové. 

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

přechod do školního kolektivu jsou naším cílem. 

 V MŠ bylo integrováno jedno dítě s diagnózou ADHD, lehké mentální retardace, poruchami 

chování, vývojovou dysfázií a lehčími poruchami řeči. 

 Asi 300 metrů od MŠ je Základní škola Horníkova. 

 

Aktivity v rámci výchovné činnosti: 

• anglický kroužek  - 1x týdně 

• vědecký kroužek pro kluky 

• hra na flétnu 

• příprava předškoláků  

• loučení s podzimem – Broučkiáda, Drakiáda 

• čarodějnické dopoledne Halloween  - dýňování   

• rozsvícení vánočního stromku spol. s rodiči 

• akademie mateřské školy, pasování předškoláků 

• společné oslavy narozenin dětí 

• tvořivá dílna s rodiči  

• divadlo –Kobáb,  KC Dělňák 

• škola v přírodě    

• společné odpoledne s rodiči – zahradní slavnost, 

otevírání studánek, Morena 

• karneval, pochovávání basy 

• čarodějnické  dopoledne + pálení čarodějnic 

• školní výlet do ZOO a plavba po přehradě  

• malé výlety do okolí MŠ  - Hády,  Bílovice, Mariánské 

údolí, Lama centrum   

• muzikoterapie, hudební programy pro děti  

• návštěva planetária  
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• pravidelná  divadla v MŠ 

• pasování na školáky  

• Den Země, MDD 

• kouzelník, cirkusové představení 

• návštěva Líšeňáčku 

• návštěva záchranné stanice a požárníků,  

• prohlídka policejních vozů a vybavení policistů 

• vyšetření zraku 

• logo depistáž 

• diagnostika předškolní zralosti 

 

Spolupráce se ZŠ Horníkova – společné akce: 

• malování na chodník 

• dílny s rodiči  

• návštěva 1. tříd  v MŠ,  u stromečků 

• příchod Mikuláše 

• vystoupení v rámci brněnských vánoc a líšeňských vánoc 

• edukativně stimulační skupiny – 10 lekcí, paní učitelky 1. tříd 

• oslava Dne země, oslava  Dne dětí, 

• svátek matek + svátek otců 

• jedna studentka - praxi 

• dlouhodobá praxe studentky z Finska 2,5 měsíce 

• návštěva studentů ze  Sttutgartu – 1x ročně 

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky    4 

Dodatečné odložení povinné školní docházky    0 

Celkem    4 

 

 

c/ Společné vzdělávání  

 

Druh postižení Počet dětí 
Stupeň podpůrného 

opatření 
 ADHD  -  porucha chování + ment. 
postižení,  vývojová disfázie,  porucha řeči 

   1      3 

 

 

d/ Školy v přírodě  

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

    30 4 dny  

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 

Mateřská škola vybírá úplatu. Základní výše úplaty:………550,- Kč 
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f/ Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-

01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 

ostatní* 

   92 82 10 0 

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

 

 

g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 10 

Přepočtení na plně zaměstnané 10 

 

 

 

Část III. 

 

Účast v soutěžích 

 

Spolupráce se ZŠ Horníkova. Příležitostně s dalšími institucemi. 

• výtvarné soutěže  - Malý požárník,     

• pěvecká soutěž  -  Malý zpěváček 

• sportovní soutěže  -  Olympiáda 

 
 

Část IV. 

 

Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2017/2018       36 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)       12 

Počet nepřijatých dětí       27 

Počet odvolání        0 

 

 

Část V. 

 

Údaje o pracovnících škol 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 

     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola    2 

VOŠ pedagogická    0 

VŠ-předškolní výchova    2 

VŠ-speciální pedagogika    1 

VŠ - jiné    1 
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2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2017/2018 – stav k 30. 6. 2018 

 
 Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

mužů 

Přepočtený počet na 

plně zam. (úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených 

učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé     6    1     6  

Nekvalifikovaní 

učitelé 

    0    0     0  

Celkem    100% 

 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů  

 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet    3    2      1     6 

 

 

4. Asistenti ve škole 

 
 

Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 
Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet    2            1    1     2 

 

 

5. Ve školním roce 2017/2018 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet):        0 

     

 

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

 

 

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

pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Bubnování  -proškolení  2 

ESS 2 

Netradiční Vv techniky  1 

Nové trendy ve VV 1 

PPP – kočičí zahrada 1 

Šablony – pregramotnost 1 

Šablony – pregramotnost 1 

Šablony - pregramotnost 1 

Předměty  v rámci studia SP - ADHD 1 

Poruchy chování  1 
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Část VI. 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 

 

a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 

b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: KH stanice , ÚMČ Líšeň 

  

d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: nebyla uložena žádná 

opatření 

 

 

9. Změny ve vedení školy -   0 

 

 

Část VII. 

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů   

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Šablony 1 – Horníkova – škola pro všechny 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005350 

Délka trvání projektu  1.9.2017 – 31.8.2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) 

Celková výše dotace  1 607 323,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
4. 5. 2016 

Stručný popis projektu  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání 

dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 

základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, 

spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

 
Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

 

 
Délka trvání projektu  1.1.2017 – 31.12.2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) 
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Celková výše dotace  69 419 468, 16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
8. 2. 2017 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity 

předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co 

největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt 

je realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami 

zřizovanými statutárním městem Brnem a jeho městskými 

částmi (celkem 137 MŠ) a se čtyřmi organizacemi 

neformálního předškolního vzdělávání. Projekt ve 

spolupráci se školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu 

praktických zkušeností a diskuzi k tématům, které se 

vztahují ke spolupráci s rodinou. 

 

 

 

11. Zhodnocení a závěr 

Školní rok 2017/2018 proběhl úspěšně. Všechny naplánované aktivity a akce školy byly 

splněny. Rodiče se aktivně zapojili do dění školy. Děti, které dovršily šesti roků, jsou na vstup 

do první třídy ZŠ připravené.  

 

 

 

Datum: 21. 8. 2018  

 

Vypracovala: 

Mgr. Helena Vrchotová 

Vedoucí učitelka 

MŠ Poláčkova       Razítko a podpis ředitele 

 

Č.j.: ZŠMSH1/929/2018 


