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Část  I.
Základní charakteristika školy

a. Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného
rozhodnutí Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21

Zřizovatel školy:   Úřad městské části města Brna, Brno - střed
Ředitel školy:        Mgr. Vladimír Tulka
Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, školní družinou a výdejnou stravy,
1 mateřskou školou Mlýnská 27.

telefon:                   543 212 587
e-mail :                   zskrenova@zskrenova.cz
www stránky:       www.zskrenova.cz

b. Úplné školy

Školní rok
2007/2008

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu

 1.stupeň 8 5 114 14,2

 2.stupeň 5 4 80 15,6

 Celkem 13 9 194 Běžné 17,22
Spec. 9,8

Přípravný
ročník

1 1 13 13

 Údaje dle statistického výkazu S 3-01 k 30. 9. 2007

Ve  školním  roce  2007/2008  byly  opět  zřízeny  třídy  pro  žáky  se  zdravotním
postižením (lehké mentální).
Na 1. stupni 3 třídy a na 2. stupni 1 třída. V běžných třídách byl dodržen průměr    17
žáků ve  třídě,  ve  třídách  speciálních  byl  průměr  9,8  žáků na  třídu.  Na  2.  stupni  ve
třídě pro žáky s lehkým mentálním postižením byl spojen 6. a 7. ročník do 1 třídy.

d.  Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 24
     průměrný počet žáků na učitele v 1. ročníku: 24

e. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle
§ 167 zákona č.561/2004 Sb.: ANO

      Školská rada byla zřízena v prosinci 2005 a je tříčlenná.

f.   Zvolený vzdělávací program a jeho č.j.

Název zvoleného
vzdělávacího programu

Číslo jednací V ročníku

Základní škola 16 847/96-2 2. - 5., 7. –9. (7 tříd)
ŠVP Pojďme se učit 123-01/2007 1. a 6. (2 třídy)
ZvŠ 22 980/97-22 3. B., 4. B, 5. B, 6+7. B (4 třídy)



· rozšířená výuka na škole  není

·    škola je zaměřena na vzdělávání dětí ze znevýhodněného sociokulturního
prostředí

·    pracuje 14. rokem přípravný ročník
·    specializované třídy pro žáky se zdravotním postižením:

            lehké mentální  3., 4., 5., 6+7. ročník
·   pro integrované žáky je organizována speciální nápravná péče

g.  Zařízení školního stravování

Počet strávníkůTyp jídelny - dle výkazu
Z  17-01

Počet
děti  a
žáci

zaměstnanci školy a
důchodci

ostatní
*

923
ZŠ  ŠJ –výdejna

1 31 29 0

MŠ Mlýnská 27 1 18 3 0
· Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných

zaměstnavatelů (firmy), …

h. Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2007

ZŠ MŠ Ml. 27
Fyzické osoby 1 1
Přepočtení na plně zaměstnané 0,4 0,2

i. Školní družina,  která je součástí základní školy

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD
celkem  1 26 fyz.  1

přepoč.0, 60

Hodnocení práce školní družiny – viz příloha



Část II

Údaje o pracovnících školy

přepočtený počet / fyzický počet

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických
pracovníků (učitelů)

23 19,5

Z toho odborně kvalifikovaných dle
z.č.563/2004 Sb.

12 18,5

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce
2007/08 nastoupili na školu: 0

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08
nastoupili na školu: 0

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08
odešli ze  školy: 1 (srpen 2008)

5.   Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 6/přep.5,13

6.  Věkové složení učitelů

UčiteléVěk
Muži Ženy

do 35 let 1 4
35-50 let 2 5
nad 50 let 1 7
Pracující důchodci nepobírající
důchod

0 0

Pracující důchodci pobírající důchod 0 3
Celkem 4 18
Rodičovská dovolená 0 7



7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně
            řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet zúčastněných
pracovníků

Semináře a konference k problematice komunitních
škol (5 akcí)

ŘŠ – 5x

Daltonské prvky ve výuce ŘŠ, 4 učitelé
Řízení školy (2 akce) ŘŠ – 2x
Problematika ŠVP 4
Metodika předmět. (16 akcí) 8
Práce s interaktivní tabulí 10
Dopravní výchova 1
Seminář k projektu Zdravé zuby 1
Výchova k volbě povolání 1
Seminář pro metodiky ICT 1
Autoevaluace školy ZŘ, 1
Sociálně patologické jevy 2
Seminář ke školní matrice ZŘ, 1
Vzdělávání a semináře asistentů pedagoga ( 5 akcí) 20 x

Celkem 76 akcí
24 ped. pracovníků

8. Asistent pedagoga: ANO
     ve školním roce působilo na škole : 5 asistentů, přepočteno 4

Část III.

Výsledky výchovy a vzdělávání
                          (  stav na konci školního roku se liší od stavu k 30. 8. 2007)

Ročník Počet
žáků

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo Nepro
spělo

Opakují

1. 23 11 11 1 1
2. 16 4 12 0 0
3. 25 5 20 0 0
4. 25 3 22 0 0
5. 21 1 19 1 0

Celkem za I.
stupeň

110 24 84 2 1

6. 23 4 17 2 2
7. 23 2 20 2 1
8. 16 0 14 2 0
9. 13 1 9 3 0

Celkem za II.
stupeň

75 7 60 9 3

Celkem za
školu

185 31 144 11 4



2.Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy
2 37 19,2
3 8 4,16

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2007/2008: 2340
 průměr na jednoho žáka: 12,18 hod.

Komentář
Většina rodičů se alespoň snaží absenci dětí omlouvat, mnohdy však jde o skryté
záškoláctví, léčebný režim není v případě nemoci dodržován. Počet neomluvených
hodin se v posledních letech drží kolem 2500, ve školním roce 2007/2008 mírně
klesl. Neomluvenou absenci způsobuje skupina žáků z problematických rodin
(příklad bratr a sestra z jedné rodiny mají celkem 769 neomluvených hodin, již
podruhé bylo vyvoláno na podnět školy trestní řízení vůči zákonným zástupcům).
Jedná se o asi 30 žáků,  zvláště ze třídy 3.A, 4. A, 6. A, 7. A a 9. třída. Problémy byly
opakovaně řešeny na výchovných komisích ve spolupráci s OPD a policií ČR.

4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14)
nebylo

5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Gymnázia SOŠ SOU Konzerva
toř

Školní rok 2007/08

4 leté
studium

6 leté
studium

8 leté
studium

Počty přijatých žáků 1 0 0 9 4 0

6. Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků

9.ročník 14
nižší ročník 5
Celkem 19

5 žáků neprojevilo zájem o učební obor.

Část IV .

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí
Inspekce proběhla v září 2007- viz příloha č. 1

V květnu 2008- viz příloha č. 2



Část V

Rozhodnutí ředitele

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb.
a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí

Rozhodnutí ředitele Počet Počet
odvolá

ní
Odklad povinné školní docházky podle § 37 8 0
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0
Převedení žáka do jiného vzdělávacího programu § 49 odst. 2 36 0
Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 18 0
Přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46(1. třída) 24 0
Přijetí k základnímu vzdělávání po přestupu žáka § 49 17 0
Povolení v pokračování v základním vzdělávání § 55 1 0
Snížení nebo prominutí úplaty(MŠ, ŠD) 40 0

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2008/2009  24  (z 33 u zápisu je 8
OŠD)

Část VI.

Další údaje o škole

účasti školy v soutěžích, olympiádách

q Hudební soutěž Slavíci ve školní lavici
q Fotbalový turnaj Křenka cup
q Turnaj ve florbalu
q Výtvarné soutěže
q Biologická olympiáda

      spolupráce školy s dalšími subjekty: Viz příloha

účast žáků a pedagogů školy na životě v obci :

q Organizace Jarmarku pro žáky i veřejnost.
q Účast hudební skupiny Bongáči na Romském festivalu v Praze. Vystoupení na

různých akcích (Bílý dům, Brněnské Vánoce, školní jarmark, Moravské nám.).
q komunitní působení (viz hodnocení projektů)
q spolupráce s PedF MU spočívala jednak v umožnění náslechů a praxe

posluchačů učitelství a romských asistentů, jednak v zapojení studentů fakulty
do  doučování  našich  žáků.  Učitelé  se  vyjadřovali  k  řadě dotazníků a  různých
výzkumů v rámci zpracování diplomových prací nebo jiných vědeckých prací
(především v oblasti práce s romskými dětmi).



Zapojení školy do projektů: viz příloha

q Péče o talentované žáky  se projevuje v oblasti výchov, zvláště hudební a
výtvarné

q péče o zaostávající, problémové žáky:
těchto žáků na naší škole je většina, je organizována individuální péče,
doučování, práce ve skupinách, zapojení asistentů a školní psycholožky, velmi
důležitý je kontakt s rodinou. Pro žáky sociálně slabé byly z prostředků
poskytnutých romským střediskem DROM zakoupeny některé pomůcky
V rámci spolupráce se Střediskem integrace menšin (SIM) byla v prostorách
klubu Křenka organizovány odpolední bloky zaměřené na doučování žáků,
asistentky byly placeny z prostředků SIM.

q LVVZ, školy v přírodě se ve školním roce 2007/2008 nekonaly.
V letošním školním roce byl zájem o konání LVK minimální, projevuje se
nezájem rodičů o  tyto  akce,  i  vzhledem k  finanční  situaci  v  rodinách,  sociální
příspěvky na tyto akce byly omezeny.

Do plánu jsou pravidelně zařazovány výchovně vzdělávací akce pořádané různými
institucemi.
a/ kulturní akce

Koncerty a pořady v Bílém domě
Divadelní představení v LD Radost a v Divadle B.Polívky
Divadelní představení v Mahenově divadle
Výstavy v Moravské galerii a Domě umění

b/ vzdělávací akce
v CVČ (Lískovec, Lužánky) - pořady literární, přírodopisné, zeměpisné
a vlastivědné, dopravní výchova

c/ návštěvy pořadů a akcí:
Planetárium
ZOO
Moravské muzeum
Policie ČR-prevence, dopravní výchova, besedy
K-centrum Sládkova-protidrogová problematika

            Vycházky do okolí Brna a po městě Brně: Hády, Stránská skála, Kohoutovice,
            Líšeň, Bílá hora

Zeměpisné exkurze pro žáky 2.stupně
INVEX
Exkurze v rámci profesní výchovy(SOU) ISŠ Olomoucká, OU Lomená,

soutěže
Mladý historik - školní kolo
Biologická olympiáda- školní kolo

hudební
Slavíci ve školní lavici-školní kolo

sportovní soutěže a akce
školní kolo ve florbalu,  fotbale



V květnu 2006 z podnětu pracovníků školy vzniklo a bylo zaregistrováno občanské
sdružení KŘEMÍNEK, společenství pracující s dětmi, mládeží a dospělými
v místní komunitě.  Cílem  sdružení  je  budovat  sociální  rozměr  školy  jako  centra
místní komunity a poskytnout pomoc dětem, mládeži i dospělým v nepříznivé životní
situaci, umožnit jim zajímavě trávit svůj volný čas a vzdělávat se. Vytvářet zázemí
a oporu v duchu multikulturních principů vzájemného soužití, tolerance a spolupráce.
Činnost se orientuje na zájmové a vzdělávací aktivity pro děti, mládež a dospělé ze
sociálně a kulturně znevýhodněného prostředí.



Kroužky při ZŠ

Název kroužku              Počet kroužků              Počet žáků

Hra na kytaru 1 8

Počítače 1 12

Výtvarný (ŠD) 1 15

Sportovní 1 11

Část VII.

Zhodnocení a závěr

Práce ve  školním roce 2007/2008 byla zaměřena na tyto hlavní úkoly:
1. práce podle školního vzdělávacího programu Pojďme se učit
2. realizace 2. roku projektu Avas džas sikhĺol, čhavore - viz příloha
3. pokračování v  koncepci speciálních tříd
4. zkvalitňování práce Školního poradenského pracoviště v rámci projektu
    VIP Kariéra.
5. řešení nárůstu výchovných problémů u starších žáků.

Hodnocení vzdělávání je na standardní úrovni, pro další zlepšení tohoto stavu budou
přijata patřičná opatření.
Bohužel vedení školy musí konstatovat, že ani po mnoha jednáních  na různých
úrovních nebylo dosaženo výrazného pokroku v řešení problematiky, týkající se školy
vzdělávající žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí ( především snížení průměru
počtu  žáků na  1  třídu),  což  přináší  opakované  velké  problémy  s  normativním
financováním školy, které nutí vedení školy již 3. rok ke slučování velmi
problémových tříd s rozdílným vzdělávacím programem.

Ve školním roce 2007/2008  jsme začali ověřovat ŠVP pro 1. a 6. ročník základního i
speciálního vzdělávání. V průběhu roku jsme konzultovali na schůzkách vyučujících
vzájemné poznatky. Koordinátorka navštěvovala další upřesňující semináře, práce
podle ŠVP byla předmětem i DVPP. Další důležitou částí bylo vytváření ŠVP pro 2. a
7.  ročník  žáků se  SVP.   Na  základě připomínek  ČŠI  byly  provedeny  dílčí  opravy
některých částí.



Část VIII.

Poradenské služby v základní škole
(vyplňte na samostatný list)

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)

a)  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
(netřídní)*
*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.

b)  věková struktura

do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho
důchodci

výchovný poradce 1/1
školní metodik
prevence

1

školní psycholog 1/0
školní speciální
pedagog(třídní)

4

c)   další vzdělávání poradenských pracovníků
Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků :
výchovný poradce: semináře pořádané PPP Zachova a Čechyňská
školní metodik prevence: semináře pořádané Centrem Sládkova
školní psycholog: viz přehled činnosti šk.psycholožky

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
a)  finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů
           (ne z KrÚ  JMK)
§ uveďte: program (grant)                         ---
§ organizaci, která grant poskytuje         ---
§ výši fin. částky                                          ---

b) finanční prostředky z jiných zdrojů (jakých) v okrese, např. městská část,
            Magistrát m. Brna, sponzor, jiné. Uveďte
§ zdroj ESF (Evropské sociální fondy), projektu VIP Kariéra, škola

uzavřela smlouvu s Institutem ped. psych. poradenství ČR a na škole pracuje
školní poradenské pracoviště, školní psycholožce byla hrazena  mzda ve výši
polovičního úvazku, částka asi 150 000 (včetně hrazení cestovních výdajů
apod.)



3. Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
Sluchové postižení 1. 1
Mentální lehké 2. 4
Poruchy učení 3. 5
Poruchy učení 4. 5
Poruchy učení 7. 1
Poruchy učení 8. 2
celkem 6 18

4. Skupinová integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků
lehké mentální 3. 8
lehké mentální 4. 10
lehké mentální 5. 8
lehké mentální 6.+7. 10
celkem 4 36

V Brně, dne 15. 10. 2008

podpis a razítko ředitele školy

Přílohy:

1. Kontrolní zjištění veřejnoprávní kontroly ČŠI (10. - 11. 9. 2007)

2. Závěrečné hodnocení z inspekční zprávy ČŠI ( 12. - 14. 5. 2008)

3. Příloha k závěrečné zprávě projektu
    Avas džas sikhľol, čhavore! (Pojďme se učit, děcka!),
    registrační číslo projektu CZ.04.1.03/3.1.15.2/0276

4. Zájmové vzdělávání ve školní družině

5. Přehled činnosti školní psycholožky

6. Hodnocení minimálního programu prevence

7. Přehled akcí pro žíky ve školním roce 2007/2008

8. Hodnocení práce asistentů
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