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1.0 Základní charakteristika školy 
 
ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, tedy s 1. až 9. 
ročníkem, školní družinou a mateřskou školou Mlýnská 27. Škola je spádovou školou 
městské části Brno – střed. Je zaměřena na vzdělávání dětí ze sociokulturně 
znevýhodněného prostředí. V současné době má ZŠ 9 tříd běžných a 4 třídy 
speciální, ve kterých jsou vzděláváni žáci s lehkým mentálním postižením, žáci se 
SPU a žáci s poruchami chování. Ve škole je zřízen přípravný ročník pro děti 
s odkladem školní docházky.  
Na škole působí 20 učitelů, 4 asistenti pedagoga a 1 vychovatelka ŠD. V učitelském 
sboru působí zejména pedagogové středního věku (věkový průměr je 46 let) a 
převažují ženy (4 učitelé a 2 asistenti). Ředitel školy má jednoho zástupce. Na škole 
je zřízeno školní poradenské pracoviště, které nabízí služby školního psychologa, 
výchovného poradce, speciálního pedagoga a školního metodika prevence. Škola 
vyučuje podle čtyř vzdělávacích programů: ŠVP Pojďme se učit, ŠVP Pojďme se učit 
pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, VP Základní škola a VP Zvláštní 
škola. Výuka se podle ŠVP zaměřuje především na získávání znalostí a dovedností 
uplatnitelných v praktickém životě, činnostní a kooperativní učení a zavádění výuky 
výpočetní techniky napříč různými předměty. Škola pracuje podle zásad komunitního 
vzdělávání, které se snaží se realizovat širokou nabídkou aktivit určených nejen pro 
žáky, ale i jejich rodiče a širší veřejnost v lokalitě.  
Škola je zapojena do celé řady dlouhodobých i krátkodobých projektů. Na škole je 
realizován projekt ESF s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen (Učíme se pro život), 
který realizuje společně se Základní školou nám. 28. října 22, Brno. Dále pak do 
projektu Síť brněnských otevřených škol (SPOČ) - Otevřená škola. Škola je 
partnerem projektů Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách "spádových" sociálně 
vyloučeným lokalitám – v tzv. romských školách, Šance dětem a Rovné příležitosti ke 
vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole. 
  
 
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  
      Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 
 
1.2 Zřizovatel školy: Úřad městské části města Brna, Brno - střed 
 
1.3 Ředitel školy: Mgr. Vladimír TULKA 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  
      Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, školní družinou a výdejnou stravy,  
      1 mateřskou školou Mlýnská 27 
  
1.5 Kontakty: 

telefon:  543212587, 533 433 611 
fax:     ---- 
e-mail:  zskrenova@zskrenova.cz 
http: www.zskrenova.cz 
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1.6 Úplná škola  
 Počet tříd Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 5+2 sp 5 92 + 17 sp. 18,4 + 8,5 sp.  

2.stupeň 4+2 sp. 4 51 + 26 sp. 12,7 + 13 sp.  

Celkem 9+4 sp. 9 143+43 sp. 15,9+ 10,7 sp. 300 

Přípravný ročník 1 1 15 15  

   
 

  
 
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 18. 11. 2008 
Předseda a členové ŠR: Mgr. Ludmila Kovářová 
                                      Pavla Kakurová, Mgr. Michal Černý (za zřizovatele) 
   
        

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Základní škola 16 847/96-2 4. – 5., 9.  
ŠVP Pojďme se učit 123-01/2007 1. – 3., 6. – 8.  
ŠVP Pojďme se učit 
příloha pro žáky se SVP 

123-01/2007 3., 6., 7., 8.  

ZvŠ 22 980/97-22 4. – 5., 9,  

Jiné specializace, zaměření: --- 

 
 

1.9 Zařízení školního stravování 
Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 
L 13 ŠJ – výdejna Křenová 21 1 40 41 0 
L 13 ŠJ – výdejna Mlýnská 27 1 23 3 0 
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2008 

 Křenová 21      Mlýnská 27 
Fyzické osoby 1,0 1,0 
Přepočtení na plně zaměstnané 0,4 0,2 
 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 1 30 fyz.  1 / přepoč.  0,6 30 
 
 

 



 4

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků  19,33/22 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných   18,33/21     88/ 95,5 

 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 8 
  

Poznámka: 
V rámci projektu Amen sikhľuvas pre dživipen pracují stávající učitelé a další v celkovém přepočteném 
úvazku 9,54 

 

2.2 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 1 3 
36-50 let 2 5 
51 a více 1 8 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 
Celkem 4 18 
Rodičovská dovolená 0 4 
 

 

 

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

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 1 
Cizí jazyky 1 
Umění, estetika 0 
Speciální pedagogika, SVPU 3 
Informatika, PC, SIPVZ 6 
Společenské vědy 1 
Legislativa, řízení, ekonomie 3 
Sport, TV, turistika 1 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 3 
Alternativní pedagogika 0 
Přírodní vědy 3 
Technické vědy 0 
Český jazyk a literatura 1 
Zdravotnictví, BOZP, PO 1 
Jiné 3 
Celkem 27 
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2.4 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    5,63/9 
z toho a) romský asistent                          5/7 
           b) jiný   (osobní)                       0,63/2   
    

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 29 10 17 2 2 

2. 20 5 12 3 1 

3. 15 4 11 0 0 

4. 17 2 14 1 0 

5. 28 0 27 1 0 

Celkem za I. stupeň 109 21 81 7 3 

6. 23 3 20 0 0 

7. 21 2 18 1 0 

8. 19 3 14 2 1 

9. 14 2 12 0 0 

Celkem za II. stupeň 77 10 64 3 1 

Celkem za školu 186 31 145 10 4 

 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 38 20,0 
3 14 7,5 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  3555 

průměr na jednoho žáka: 19,1 
 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  ---- 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   
Počty přijatých žáků 
 

0 0 0 4 12 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník                14                66,7 
nižší ročník/5.ročník  7/0                33,3 
Celkem                21 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   15 
Důvody: Neustálé stěhování rodin, často na Slovensko, změna bydliště i několikrát za rok 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   15 
Důvody: stěhování, nástup do spec. tříd  
 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich sou částí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  nebyly provedeny 

 
  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: --- 
 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:--- 
 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: --- 
 
 
  

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

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky  5 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 82 0 
 
 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*     /    /    /    /    /    /           /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC 1 9 

Náboženství   

Přírodní vědy   

Společenské vědy   

Sport, TV, turistika 4 37 

Technické vědy   

Umělecké obory 1 20 

Zdravotní, speciální pedagogika   

Jiné 2 23 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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8.0 Poradenské služby v základní škole 
 
 

8.1  Údaje o odborných pracovnících  
 
8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 
školní metodik prevence 1 školení, semináře VŠ 
 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  0,5 psycholog VŠ 
školní speciální pedagog     
 

 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce                                  1/1 
školní metodik prevence  1                                
školní psycholog                                  1/0 
školní speciální pedagog    
 
 
8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Vývoj. poruchy učení 4. 2 
Vývoj. poruchy učení 5. 5 
Vývoj. poruchy učení 6. 3 
   
Celkem 3 10 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
lehké mentální 3. 5 
 4. 4 
 5. 8 
 6. 9 
 7. 5 
 8. 9 
 9. 3 
celkem 7 43 
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7.0 Zhodnocení a záv ěr:  
 
Základní škola pokračovala i ve školním roce  2009/2010 v koncepci tříd běžných a 
speciálních pro žáky se zdravotním postižením (lehké mentální). Tradičně pracoval 
přípravný ročník, který byl ke konci školního roku naplněn na maximální počet dětí, 
což svědčí o  velkém zájmu rodičů.  V průběhu roku dochází k poměrně velkým 
změnám v počtu žáků školy, neboť některé rodiny velmi často mění své bydliště. 
Hodně rodin žije na ubytovnách na ulici M. Kuncové 2 nebo na ulici Masná 14. 
 
 
Výuka probíhala podle 4 druhů vzdělávacích programů: 

- 3. rokem ŠVP Pojďme se učit, 
- 3. rokem ŠVP Pojďme se učit, příloha pro žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami, 
- VP Základní škola, 
- VP Zvláštní škola. 

 
Školní družina pracuje v objektu bývalé mateřské školy Křenová 23, tím se velmi 
zlepšily prostorové možnosti v činnosti dětí, součástí je i malý pozemek. O družinu je 
poměrně velký zájem, kapacita byla zcela naplněna. Děti se pravidelně účastní akcí 
nabízených středisky volného času, paní vychovatelka zařazuje různé akce 
soutěžního charakteru. Viz hodnocení práce ŠD. 
Pozemku je využíváno také pro výuku tříd 1. i 2. stupně. 
 
Kolektiv pedagogických pracovníků školy je poměrně stabilizovaný. Odborná 
kvalifikace je také na dobré úrovni. V kolektivu je 6 speciálních pedagogů. 
Aprobovanost výuky na 2. stupni není dodržena v předmětu výtvarná výchova, 
hudební výchova, tělesná výchova dívky, částečně informatika.  
 
Škola pracuje 2. rokem podle projektu s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen 
(Učíme se pro život), který realizujeme společně se Základní školou nám. 28. října 
22, Brno. Díky projektu může být výuka ve většině předmětů v běžných třídách 
dělena na 2 skupiny.  
 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na: 

- zvyšování kvalifikace koordinátora ŠVP (dvouleté studium) a metodika ICT, 
- rozšiřování poznatků v oblasti práce s dětmi se SVP, 
- prevenci sociálně patologických jevů, 
- metodiku předmětů. 

 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
Z tabulky vyplývá, že většina dětí s vyznamenáním je na 1. stupni. Přestože vyučující 
mají maximální snahu, aby děti zvládaly obsah učební látky ve škole (proto byl také 
vypracován projekt), je někdy opravdu velmi problematické pracovat na vzdělání 
dítěte, které má obrovskou absenci, o domácí přípravě na výuku se nedá hovořit. 
Letos opět 7 žáků ukončilo školní docházku v nižších ročnících, z nich zvláště dívky 
nemají o další vzdělávání vůbec zájem.  
Chování žáků  na 2. stupni je velmi problematické, zvláště ve třídě 7. a 8., které 
vznikly spojením 2 třídních kolektivů z 1. stupně. Každodenně jsou řešeny hrubé 
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přestupky žáků, opakované znemožňování výuky , vulgární chování vůči vyučujícím, 
ničení školního majetku. 
 
Přestože jeden z hlavních úkolů je zaměřen na snižování absence žáků, pravidelně 
byla absence vyhodnocována, 3 x v roce byl informován orgán péče o mládež a bylo 
využíváno práce terénního pracovníka pro lepší kontakt s rodiči, ke snížení počtu 
zameškaných hodin však nedošlo. 
 
Profesní výchově a průběhu přijímacího řízení je každoročně věnována ze strany 
především výchovné poradkyně a školní psycholožky velká péče. Žáci se letos hlásili 
na SOU a OU. 
Problémem je, že žáci na škole nevydrží, často mění obory a někteří se ani nevyučí. 
Již několik let se stává, že někteří žáci ani jejich rodiče nemají o další vzdělání vůbec 
zájem.  
 
V oblasti materiálního vybavení školy byla dokončena výměna nevyhovujících lavic a 
židlí za výškově stavitelný žákovský nábytek.  
V letních měsících probíhala 2. etapa sanace vlhkého zdiva v suterénu školy a 
úprava některých místností v 1. poschodí, především přepažení učebny na 2 menší a 
vybavení pracovny školního poradenského pracoviště. 
Škola pokračuje v úspěšné spolupráci s řadou partnerských organizací. 
 
Ve školním roce 2009 – 2010 byla věnována velká pozornost přípravám na akce, 
organizované ke stému výročí založení školy. V měsíci březnu se sešli bývalí 
pedagogičtí pracovníci školy na oslavu Dne učitelů, byl zorganizován fotbalový 
turnaj, školní hudební skupina Bongáči se zúčastnila festivalu Amari Kereka. Na 
konci školního roku jsme jako již tradičně uspořádali školní Jarmark, v jehož 
kulturním programu vystoupili žáci naší školy i škol partnerských. Termín hlavní 
oslavy stého výročí školy byl stanoven na 24. září 2010. 
 
 
 
 
V Brně 15. 10. 2010 
 
 

 
  ……………………………. 

Mgr. Vladimír Tulka 
ředitel školy 

 
 
Přílohy: 
1. Hodnocení MPP 2009 – 2010 
2. Program proti šikanování 
3. Hodnocení práce školního psychologa 
4. Činnost školní psycholožky 
5. Hodnocení činnosti ŠD 
6. Hodnocení činnosti Přípravného ročníku 
7. Projektová výuka 
8. Environmentální výchova 
9. Projekt Amen sikhľuvas pre dživipen 

10. Akce pro žáky 


