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Výroční zpráva 
 školní rok 2008/ 2009 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 
 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 
  
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 433611 
fax:     ---- 
e-mail:  zskrenova@zskrenova.cz 
http: www.zskrenova.cz 

 

1.6 Úplná škola  
 Počet tříd Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 5+3 sp 5 77+ 27 sp. 15,4+9 sp.  

2.stupeň 4+2 sp. 4 56+ 17 sp. 14+ 8,5 sp.  

Celkem 9+5 sp. 9 133+44 sp. 14,7+ 8,8 sp. 300 

Přípravný ročník 1 1 14 14  
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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 3. – 5., 8. – 9. (5 tříd) 
ŠVP Pojďme se učit 123-01/2007 1. – 2., 6. – 7. (7 třídy) 
ŠVP Pojďme se učit 
příloha pro žáky se SVP 

123-01/2007 2., 6., 7. (3 třídy) 

ZvŠ 22 980/97-22 3. – 5., 8, (2 třídy) 

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 41 35 0 
L 13 ŠJ – výdejna Mlýnská 27 1 20 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 1 
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 
 
 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků  20,62/23 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných   19,62/22     95/ 95,6 

 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 7 
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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 3 
Celkem 4 19 
Rodičovská dovolená 0 5 
 

 

 

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

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 2 
Cizí jazyky 1 
Umění, estetika 1 
Speciální pedagogika, SVPU 3 
Informatika, PC, SIPVZ 8 
Společenské vědy 1 
Legislativa, řízení, ekonomie 3 
Sport, TV, turistika 2 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 3 
Alternativní pedagogika  
Přírodní vědy  
Technické vědy  
Český jazyk a literatura 1 
Zdravotnictví, BOZP, PO 1 
Jiné 3 
Celkem 29 
 
 
 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    5,63/8  
z toho a) romský asistent                          5/6 
           b) jiný   (osobní)                       0,63/2   
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3.0 Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 20 
 

8 11 1 1 

2. 19 7 10 2 2 

3. 18 
 

7 11 0 0 

4. 25 
 

2 22 1 1 

5. 22 
 

3 19 0 0 

Celkem za I. stupeň 104 
 

27 73 4 4 

6. 21 
2 

2 19 0 0 

7. 20 
 

3 15 2 0 

8. 20 
 

1 17 2 2 

9. 12 
 

1 10 1 0 

Celkem za II. stupeň 73 
 

7 61 5 2 

Celkem za školu 177 34 134 9 6 

 
 
 

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

2 29 16,3 
3 13   7,3 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  3400 

průměr na jednoho žáka: 19,2 
 

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 5 9 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník                12                75 
nižší ročník/5.ročník  4/0                25 
Celkem                16 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   17 
Důvody: Neustálé stěhování rodin, často na Slovensko, změna bydliště i několikrát za rok 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   6 
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: metod ická dohlídka JMK – 

kontrola financování – projekt Amen sikhľuvas pre dživipen  (18. 6. 2009) 
 
 
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  6 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 2 0 
Jiné 109 0 
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Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

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

Informatika, PC 1 10 

Náboženství   

Přírodní vědy   

Společenské vědy   

Sport, TV, turistika 2 23 

Technické vědy   

Umělecké obory 1 12 

Zdravotní, speciální pedagogika   

Jiné   
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

7.0 Zhodnocení a záv ěr:  
Základní škola pokračovala i ve školním roce  2008/2009 v koncepci tříd běžných a speciálních pro žáky se 
zdravotním postižením (lehké mentální). Tradičně pokračoval ve své činnosti 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, kde platí velké částky za  byt. 
Některé rodiny se také stěhují na Slovensko. 
 
Výuka probíhala podle 4 druhů vzdělávacích programů 

- 2. rokem ŠVP Pojďme se učit 
- 2. rokem ŠVP Pojďme se učit, příloha pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- VP Základní škola 
- VP Zvláštní škola 

 
Školní družina byla přemístěna v polovině školního roku do objektu po bývalé mateřské škole 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, ve školním roce nastoupila nově 1 
vyučující anglického jazyka a 1 absolventka (M-PČ-Inf). 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 vypracovala projekt s názvem Amen sikhľuvas pre dživipen (Učíme se pro život), který realizujeme 
společně se Základní školou nám. 28. října 22, Brno. Přestože byl projekt schválen již v měsíci prosinci, trvalo 
další schvalování, projednávání a podepisování nadřízenými úřady až do začátku dubna, kdy teprve  mohl být 
projekt zahájen. S tím souvisely také otázky personální, protože museli být přijati noví pracovníci (projektoví 
učitelé a asistenti pedagoga). Od dubna mohla být tedy výuka ve velké části předmětů v běžných třídách dělena 
na 2 skupiny. S projektem souvisely také řemeslnické práce v době hlavních prázdnin (rozvody kabelů, instalace 
nových interaktivních tabulí na 1. stupni a instalace nových počítačů). 
 
 
 
 
 



 7

Další vzdělávání pedagogických pracovníků je zaměřeno na  
1. zvyšování kvalifikace koordinátora ŠVP (dvouleté studium) a metodika ICT 
2. rozšiřování poznatků v oblasti práce s dětmi se SVP 
3. prevenci sociálně patologických jevů 
4. metodiku předmětů 

 
Nabídka akcí je velmi rozsáhlá až nepřehledná. Kvalita akcí je hodnocena vesměs kladně. 
 
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 4 žáci ukončili školní docházku v nižších ročnících, ale 2 z nich přešli na naši školu z jiné 
školy až v posledním roce své školní docházky.  
Chování žáků  na 2. stupni je velmi problematické, zvláště ve třídě 6. a 7., které vznikly spojením 2 třídních 
kolektivů z 1. stupně. Každodenně jsou řešeny hrubé přestupky žáků, opakované znemožňování výuky , vulgární 
chování vůči vyučujícím, ničení školního majetku. 
 
Přestože jeden z hlavních úkolů školního roku byl 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, v podstatě jediným úspěchem bylo snížení počtu neomluvených hodin o 300, počet 
omluvených hodin se dlouhodobě  pohybuje kolem 20 000 hodin za pololetí. 
 
Profesní výchově a průběhu přijímacího řízení je každoročně věnována ze strany především výchovné poradkyně 
a školní psycholožky velká péče. Letos  byli přijati 3 žáci na obor s maturitou. Další byli přijati 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 
několik žáků ani jejich rodiče nemají o další vzdělání vůbec zájem.  
 
V oblasti materiálního vybavení školy bylo pokračována ve výměně nevyhovujících lavic a židlí za výškově 
stavitelný žákovský nábytek.  
V letních měsících byla provedena generální rekonstrukce sociálních zařízení v budově Křenová 21, aby tato 
zařízení odpovídala hygienickým předpisům a také začala oprava střechy budovy Křenová 21. Tato oprava má 
být ukončena na podzim 2009. 
 
Jak je uváděno v přílohách, škola pokračuje v úspěšné spolupráci s řadou partnerských organizací. 
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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    
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: semináře pořádané PPP 
školní metodik prevence: semináře pořádané Centrem Sládkova  

školní psycholog:  
• Práce s nadanými dětmi- 16.12.2008- Mgr. Šárka Portešová 
• Hyperkinetická porucha chování- 16.12.2009-MUDr.Pavel Theiner,Ph.D. 
• Dysfázie do praxe- 28.1.2009-Mgr.Naďa Bartošíková-APP Brno 
• Jak na IVP pro žáka s SPU-10.2.2009-Mgr.Mikulášek-SSŠ Brno 
• Agrese dětí- 6.3.2009-dr.Jan Svoboda 
• Romské děti v české škole-20.3.2009-Mgr.Veselá 
• Klima třídy-10.4.2009-dr.Jan Svoboda 
• Metody rozvoje specifických funkcí(kurz)- 12.5.2009-závěr-PPP Brno, Kohoutova 
• Náhradní rodinná péče- 3.6.2009-Mgr.Eva Pávková-APP Brno 

 
 
 
 
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

 
  

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 
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8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Vývoj. poruchy učení 4. 5 
Vývoj. poruchy učení 5. 5 
Vývoj. poruchy učení 9. 2 
Sluchové postižení 2. 1 
Celkem 4 13 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
lehké mentální 2. 5 
 3. 4 
 4. 8 
 5. 10 
 6. 4 
 7. 7 
 8. 6 
celkem 7 44 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2008/2009 

 

Počet žáků celkem:    (I.stupeň  104  žáků, II.stupeň  73  žáků) 

 
 

Minimální preventivní program 
 
Škola: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 
Školní rok: 2008/2009 
Metodik prevence: Ing. Charlotta Švehlíková 
 
 
MPP je závazným  opatřením pro uplatňování protidrogové politiky na škole. Na  škole 
vypracovává MPP metodik prevence. Škola se programu účastní a plní ho. 
 
Ředitel školy je s programem podrobně seznámen. Spolupráce s vedením školy je výborná. 
Seznámení kolegů s programem probíhá na pedagogické radě a průběžně po celý rok. Pokud 
se vyskytne problém, kolegové sdělí svůj postřeh a metodik prevence ho řeší. Spolupráce 
s výchovným poradcem a školním psychologem probíhá průběžně celý rok. 
 
Spolupráce s ostatními odborníky: 

• MUDr. Filková, dětská lékařka 
• PhDr. Běliková, školní psycholog 
• PhDr. Skácelová, poradenské centrum 
• OSPOD 
• Městská a státní policie 

 
Škola se účastní výtvarných a sportovních soutěží s protidrogovou tématikou a využívá aktivit 
Poradenského centra na ulici Sládkova. Volnočasové aktivity žáků jsou na naší škole řešeny 
formou kroužků, výletů, sportovních aktivit (škola vlastní sportovní hřiště), počítačů a 
posilovny. Vlastní záznamy o problémech ve škole, jak se řeší a co následuje,  vede metodik 
prevence písemnou formou průběžně. Situace ve škole v oblasti sociálně patologických jevů 
je mapována reakcí, chováním a výpověďmi žáků a také oznámením policie o problémovém 
chování žáků mimo školu. Pedagogové jsou školeni v oblasti sociálně patologických jevů a 
tato témata jsou zapracována do výuky formou testů, her a skupinového vyučování. Ve škole 
působí Školní poradenské pracoviště (školní psycholog, speciální pedagog, metodik prevence 
a výchovný poradce), které řeší aktuální problémy. 
 
 
 
I. CO CHCEME (NAŠE CÍLE) 
 
1) Naším hlavním cílem pro příští období je snížit počet omluvených i neomluvených hodin a 
zaměřit se na  záškoláctví. Vtáhnout do problému rodiče, kteří absenci svých děti často kryjí, 
projednávat tyto problémy na třídních schůzkách, které jsou však rodiči sporadicky 
navštěvovány. 
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2) Formou osvětových akcí zajistit větší působení proti kouření, které se nově projevuje již u 
žáků 1. stupně.  
 
3) Soustředit se na volnočasové aktivity žáků, protože roste trestná činnost žáků mimo školu, 
zapojit do řešení problémů rodiče. Žáci často experimentují mimo školu s omamnými látkami, 
hlavně toluenem a marihuanou.  
 
4) Zaměřit se na prevenci šikany.  
 
 
II. PROČ 
 
Tyto cíle jsme si zvolili právě proto, že jsme se s těmito problémy potýkali v minulém roce. 
Některé se nám dařilo řešit úspěšně, některé méně, a proto v tom budeme pokračovat i tento 
rok.  
 
III. CO SE NÁM DA ŘÍ 
 
Zatím jsme se nesetkali s výskytem alkoholu  a tvrdých drog u žáků ve škole. Žáci jsou 
nadšeni a rádi navštěvují akce s protidrogovou tématikou. Mezi nejvíce oblíbené patří beseda 
s Radkem Johnem, který zde vypráví o své knize Memento. Oblíbené jsou také besedy o 
zdravém životním stylu. Mají rádi hodiny rodinné výchovy, ve kterých používáme různé 
metody her a modelových situací. Rádi hovoří jen tak v kruhu o svých problémech, rádi 
někomu sdělí své trápení, protože mnozí rodiče si na své děti neudělají čas. Funkce rodiny je 
zde v mnohých případech nedostačující, dětem se nevěnují, většina dětí tráví volné dny a 
prázdniny jen v místě bydliště. V rámci mezipředmětových vztahů necháváme prostor pro 
problémy sociálně patologické jevů i v ostatních předmětech. Na škole máme k dispozici 
poměrně bohatou videotéku  
(videokazety, CD, DVD). Schránka důvěry byla instalována, ale neosvědčila se, žáci chodí 
spíše problémy řešit osobním kontaktem v době konzultačních hodin, ale i mimo ně. 
 
 
IV. AKCE ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009 
 
V rámci MPP byly ve školním roce 2008/2009 využity nabídky těchto témat: 

• Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti, Sládkova 45, Brno – besedy pro 
žáky 6. – 9. tříd v 1. pololetí 

• SPONDEA – preventivní přednášky na témata: deprese, šikana, rodina, láska, intimní 
oblasti, životní problémy, týrání, pohlavní zneužívání. Besedy pro 6. – 9. třídu do 
předmětu rodinná výchova průběžně po celý rok 

• CENAP – centrum naděje a pomoci, besedy pro třídy 6. a 7.(hygiena a zdravý životní 
styl)  a besedy pro 8. a 9. třídu ( drogy a lidská sexualita) do rodinné výchovy v 2. 
pololetí. 

• Městská policie Brno – besedy v 2. pololetí 
                             třída 1. – 5. zásady bezpečného chování 
                                                zásady zabezpečení majetku 
                                                prevence proti úrazům 
                            třída 6. – 7.  právní vědomí 
                                                zásady bezpečného chování 
                                                sociálně patologické jevy 
                           třída 8. – 9.   právní vědomí 

• Agentura JL (Jiří Lazar) – pořady 
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                                                Josef Klíma – Zločin kolem nás 
                                                MUDr. Jiří Presl – Návykové látky kolem nás 
                                                JUDr. Miloslav Dočekal – Kriminality, drogy –   
                                                obrana a  prevence 
                                                MUDr. Radim Uzel – Sexuální zdraví 
                                                Radek John – Křižovatky 
 
 
V. ZÁVĚR 
 
Pokračovat  v plnění našich cílů a dále zkvalitňovat metody a formy působení na žáky 
v oblasti soc. pat jevů. 
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Hodnocení výchovného poradenství za školní rok 2008-2009 
 
Práce výchovného poradenství vycházela z plánu práce na rok 2007-2008. Byl navázán 
kontakt s PPP Hlinky (Veveří), ve spolupráci s Dr. Bělikovou, školním psychologem. 
Pokračovalo se s vyhledáváním žáků s vývojovými poruchami a kontrolními vyšetřeními. 
Byla provedena kontrola integrovaných žáků a vyhotoveny individuální plány pro tyto žáky. 
Pokračovala práce v oblasti profesní orientace žáků. Náboroví pracovníci provedli 
individuální pohovory s žáky, kteří se hlásí k nim do školy. Žáci se zúčastnili exkurzí do škol: 
SOU Charbulova, SOU Olomoucká, SŠ Jílová a OU Lomená. Byla provedena beseda s rodiči 
i žáky, kteří končili školní docházku i instruktáž k vyplňování přihlášek do škol. Dr. Běliková 
vypracovala s žáky testy k profesní orientaci a provedla pohovory s rodiči i žáky, kde jim 
doporučila nejvhodnější typ školy vzhledem k výsledkům testu. Žáci navštívili výstavu 
INVEX, veletrh středních škol, prezentaci SOU a SOŠ na výstavišti a Dožíinky na výstavišti- 
prezentace povolání v zemědělství. IQ Roma zorganizovala besedu s romskými žáky 
o možnostech uplatnění v různých povoláních. 
Předmět výchova k volbě povolání se učí jako součást předmětů OV a PČ v 7. třídě a OV v 8. 
a 9. třídě. 
Ve školním roce 2008-2009 bylo vyšetřeno PPP Hlinky – 21 žáků, SPC Husovická – 21 žáků, 
školní psycholog vyšetřil 90 žáků. Nejčastější důvody k vyšetření jsou výukové problémy a 
prevence. Individuálně integrovaných bylo 13, skupinová integrace byla v 6 třídách. 
Nejčastější diagnózy u vyšetřených žáků – poruchy učení a lehká mentální retardace. 
Přijímací řízení v školním roku 2008-2009 proběhlo v 7. -9. třídě. Počet zúčastněných žáků 
15 z toho bylo přijato: 
SŠ  1 žák /zdravotní škola / 
SOU s maturitou 3 žáci 
SOU bez maturity  7 žáků 
OU Lomená  3 žáci 
Nepokračuje ve studiu  1 žák 
 
Zasedání výchovných komisí proběhlo  
7/10       pozváno 6 rodičů přišlo 5 
15/11     pozváno 7 rodičů přišli 4 
17/2       pozváno 11 rodičů přišlo 6 
26/3       pozváno 9 rodičů přišlo 7 
 
Hlavní přestupky žáků: absence, špatný prospěch, špatná spolupráce rodičů se školou, 
pomůcky, hygiena. Práce ve výchovné komisi se zúčastnilo vedení školy, za OPD Brno-střed 
Mgr.Martincová, školní psycholog, výchovný poradce, tř.učitelé a zástupci policie. 
 
Problémy s docházkou přetrvávají. Bylo posláno 21 hlášení o docházce příslušným orgánům 
podle pokynů.  
 
                                                        
                                                                             Mgr.Irena Dekýšová výchovný poradce školy 
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Zájmové vzdělávání ve školní družině – rok 2008/2009 
 
Ve školní družině máme jedno oddělení, které navštěvují žáci od přípravného ročníku po 4. 
třídu. Opět jsme měli naplněno celé oddělení, chodilo 30 žáků. 
V tomto roce jsme se přestěhovali do nové budovy – bývalá MŠ. Mělo to veliký přínos pro 
žáky. Žáci byli v jiném prostředí než ve škole, měli více prostoru pro své činnosti. Místnost je 
rozdělena na dvě části – pracovní se stolečky a hrací plocha, částečně vybavená kobercem, 
kde měli žáci možnost různorodého výběru při hraní. 
Letos jsme pokračovali podle ŠVP. Snažili jsme se o rozmanitost činností odpočinkových, 
zájmových, rekreačních či přípravy na vyučování. Kladli jsme především důraz na 
kamarádské vztahy, kolektivnost, kladný vztah k přírodě, aby starší žáci pomáhali mladším a 
vhodným způsobem využívali svůj volný čas. 
V 1. pololetí jsme spíše navštěvovali výukové programy, např. Canisterapie s pejsky, Hudební 
rok, muzea, např.  Co se děje pod a nad hladinou. Ve druhém pololetí jsme spíše zaměřovali 
činnosti na hry, různé soutěže – soutěž manekýn, v běhu, ve zpěvu, na konci roku fotbalový 
turnaj, kdy žáci dostali skutečné medaile.Znovu jsme pořádali Mikulášskou besídku s čerty a 
Mikulášem, která měla u žáků veliký ohlas. 
Začali jsme letos využívat i internetovou stránku školní družiny, tak rodiče mohli více 
sledovat aktivitu žáků ve školní družině a také jsme mohli propagovat své činnosti ve škole.  
Došlo k vybavení školnímu družiny, kdy jsme dostali nové stolky, kuchyňku a hry. I nadále je 
nutné  školní družinu vybavovat. 
Rozhodně bychom chtěli více rozšiřovat spolupráci s rodiči a pedagogy. 
 
 
                                                                                 Květoslava Adamová, vychovatelka ŠD 
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PROJEKT OP VK 
AMEN SIKH ĽUVAS PRE DŽIVIPEN! (UČÍME SE PRO ŽIVOT!)  
realizuje: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 
období realizace: duben 2009 – březen 2012  
 
Základní údaje o projektu 
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
oblast podpory 1.2 Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
navazuje na projekt  OP RLZ  AVAS DŽAS SIKHĽOL, ČHAVORE! (Pojďme se učit, 
děcka!), 2006 – 2008  
 
Hlavní cíle projektu 
Zkvalitnění vzdělávání žáků se sociokulturním znevýhodněním 
Prevence školní neúspěšnosti 
Eliminace předčasného odchodu žáků ze vzdělávacího systému 
Podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
Zvýšení motivace k dokončení základního vzdělání a profesní orientaci 
Rozšíření pilotně ověřeného způsobu výuky na všechny stupně ZŠ a na partnerskou ZŠ 
Zkvalitnění včasné péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami  
Podpora neformálního vzdělávání 
Zlepšení kvality vztahů mezi školou a rodinami žáků 
Pozitivní změna postoje žáků ke vzdělávání 
Zkvalitnění práce pedagogů prostřednictvím výměny zkušeností s partnerskými školami 
 
Cílové skupiny 
Děti z MŠ a přípravného ročníku 
Žáci ZŠ (1.-9.ročník) 
Rodiče dětí a žáků 
Pedagogičtí pracovníci 
 
Aktivity projektu 
Logopedická péče (pro děti z MŠ, přípr. ročníku a 1. třídy ZŠ) 
Podpora výuky na 1. Stupni ZŠ druhým učitelem (ve vybraných třídách) 
Dělená výuka na 2. Stupni ZŠ (hlavní předměty: český jazyk, matematika, aj.) 
Podpora výuky asistentem pedagoga 
Doučování (1. – 7. třída)  
Příprava na přijímací řízení (8. – 9. třída)  
Terénní pracovník pro kontakt s rodiči 
Kulturní a informační akce (Jarmark, Vánoční slavnost aj.) 
Pracovní setkání s učiteli z jiných škol (Brno – nám. 28. Října 22, Ústí nad Labem – Předlice, 
Most – Chánov) 
 
Hlavní přínosy projektu pro výuku 
Využití zajímavých a netradičních metod výuky v malých skupinách 
Možnost individuální práce s žáky dle jejich potřeb 
Přizpůsobení tempa a hloubky probrané látky 
Výuka v kvalitně vybavených učebnách 
Výměna zkušeností s pedagogy partnerských škol 
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Partneři projektu:   
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22 
ZŠ Most, Zlatnická 186 
ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5, RATOLEST Brno, Kozí 2, Brno 
DROM, romské středisko, Bratislavská 41, Brno 
IQ Roma servis, Cejl 49, Brno 
 
 
Bc. Hana Hadrabová, koordinátora projektu 
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Akce pro žáky ve školním roce 2008-2009 
 
ZÁŘÍ Akce Třída 
9. Vycházka, hrad Veveří 5. A, 5. B 
10. Soutěž, Drakiáda ŠD 
18. Divadelní představení, LDR, Zvířátka a Petrovští 

Vycházka, okolí Brna, zeměpisná exkurze 
3. AB, 2. AB 
8. A 

19. Sport. Soutěž, desetiboj, pod Palackého vrchem,  5. A, 5. B 
23. Vycházka, přehrada, naučná stezka 

Divadelní představení, LDR, Tři čuníci 
6.+8. B 
Př. r. 

25. Exkurze, ekologické pracoviště Lipka 7. A, 9 
26. Výukový program, SVČ Lužánky 

Výukový program, dopravní výchova, VHS  
8. A 
4. B 

 
ŘÍJEN Akce Třída 
2. Kulturní akce, divadelní představeni, LDR, Čarodějná škola 

 
Vycházka, okolí školy, křižovatky 
Výukový pořad, Hvězdárna, hvězdářská abeceda 

7. A, 8. A, 
6.+8.B, 4. B 
4. B 
5. A, 5. B 

3. Divadelní představení, LDR, O nezbedné kometě Př.r. 
7. Výstava v ŠD, nejlepší malíř ŠD 
9. Tematická vycházka, podél Svitavy 

Výuka, podzimní příroda, šk. zahrada 
Koncert, DBP, Kamarádi v divadle 

3. A, 2. A 
4. B 
Př.r. 

13. Výukový pořad, SVČ Lužánky, Bijásek (Macourek, Born) 
Relaxační program, Vesna, žonglování 
Hippoterapie, Hostěnice 

2. AB, 
ŠD 
Př.r.,6.+8.B 

16. Soutěž, Dopravní značky 
Výukový pořad, CVČ Lužánky, Bijásek, J. Werich 
Vycházka, dopravní výchova 
Výukový pořad, návštěva kostela 

ŠD 
4. A 
4. B 
5. B 

17. Vycházka, Mar. Údolí, přírodověda 
Vycházka, Obřany, Př 

4. A 
5. A, 5. B 

21. Výukový pořad, CVČ Lužánky, Bijásek, Cesta do pravěku 5. A, 5. B 
22. Výukový program, ZOO 7. A, 9. 
24. Canisterapie, Tlapka, Juliánov, Hrajeme si s pejskem 1., 2. AB 
 
LISTOPAD Akce Třída 
5. Výstava, Romské muzeum 

Vycházka, podél Svitavy, Vv 
Vycházka, Soběšice, orientace v obci 

7. A 
2. A 
5. B 

11. Beseda, osobní profil dítěte, IQ ROMA 6.+8.B 
12. Prevence, bezpečnost, akce Dalmatin 1., 4. B, 5. A 
18. Koncert, DBP, Tetiny Př.r. 
19. Vystoupení kouzelníka Celá škola 
20. Prevence, akce Dalmatin. PČR 

Výukový pořad, Mor. Galerie, VV 
6.+8.B 
4. A 
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24. Výukový program, hrátky s pejsky 
Vycházka, naše město 

ŠD 
4. B 

 
 
 
 
PROSINEC Akce Třída 
2. Výukový pořad, CVČ Lužánky, Bijásek, Dívka na koštěti 4. B, 5. A, 5. 

B 
4. Výukový program, DEV Lipka, odpady 6. A 
5. Besídka, Mikulášská ŠD 
10. Vánoční dílny na škole 

Beseda, dopravní výchova, MP 
1. stupeň 
4. B, 5. A, 5. 
B 

11. Výukový pořad, Moravská galerie, VV 4. A 
12. Exkurze, Střední zahradnická škola, zimní a vánoční vazby 7. A, 9. 
15. Koncert, DBP, Tetiny v zimě Př.r. 
16. Kulturní pořad školy na nám. Svobody, Brněnské Vánoce Celá škola 
17. Koncert, SOU Jílová 8. A 
18. Koncert, Červený kostel, vánoční kostel 6. A, 8. A 
22. Divadelní představení, Ernův sál, 1. 
 
 
LEDEN Akce Třída 
6. Divadelní představení, LDR, Broučci 

Vycházka, Osová, příroda v zimě 
2. AB,3. AB 
4. B 

9. Výstava, MZM, Co se děje pod hladinou  
13. Vycházka, za zvířátky, krmení 2.+3. B 
16. Výukový pořad, SVČ Lužánky, Bijásek (V. Čtvrtek) 2. AB 

3. AB 
22. Divadelní představení, Nezbedný andílek Př.r. 
26. Beseda, Europoint, Jižní centrum 6. A 
28. Výukový pořad, SVČ Lužánky, Bijásek , O človíčkovi 4. A 
 
 
ÚNOR Akce Třída 
4. Soutěž, módní přehlídka 

Divadelní představení, LDR, Perníková chaloupka 
ŠD 
Př. r. 

6. Výukový pořad, kino Scala, povídání o Brazílii 6.+8.B 
7. B, 8. A, 6. 
A 

10. Beseda, Městská policie, popis osoby, důležitá čísla 1. st. 
11. Divadelní představen, LDR, O šípkové Růžence 1., 2. A, 3. A,   

4. B 
12. Vycházka, okolí školy 2. + 3. B 
13. Soutěž, basketbalista ŠD 
19. Koncert, DBP, S tetinami na zelenou 

Vycházka, Brněnská přehrada 
Př.r. 
4. B 

20. Prevence, Sládkova, drogy 8.A 
31.   
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BŘEZEN Akce Třída 
3. Keramické dílny, CVČ Kominíček 5. B 
10. Přednáška, DBP, drogy  

Keramické dílny, CVČ Kominíček 
Výukový pořad, CVČ Lužánky, O dědku Šnoufousovi a zvířátkách 
 

8.A 
5.B 
2. + 3. B 

13. Protidrogová prevence, Bílý dům 6. A,7. A, 7. 
B 

18. Filmové představení, Jeden svět, Bílý dům 6. A 
19. Filmové představení, Jeden svět, kino Art 

 
Beseda, Šikana, MP 
Divadelní představení, LDR, Červená Karkulka 

7. B, 8.A 
6. +. 8. B 
5. A 
Př.r., 1., 2. A, 
3. A, 4. B 

25. Výstava, letohrádek Mitrovských, Arabela 
Vycházka a výstava, Bystrc, pohádkové sukulenty 

4. A 
2. + 3. B 

27. Divadelní představení, LDR, Pejsek a kočička Př.r. 
31. Vycházka, Stránská skála 4. B 
 
 
DUBEN Akce Třída 
6. Divadelní představení, Šikulkové-maňásci 

 
Vycházka, Brněnská přehrada 
 

Př.r., 1., 3. A 
6. +. 8. B 

7. ZŠ nám. 28. října, Den Romů, vystoupení žáků 7. B 
8. Vzdělávací pořad, Lipka, Př 

Výukový pořad, CVČ Bzenecká, Velikonoční dílna 
4.A 
2. + 3. B 

15. Dopravní výchova, Hor. nám., výuka 
 
Prevence, beseda, kriminalita, MP 

4. AB, 5. 
B,5.A 
2. A, 3. a 

16. Dopravní výchova, MP 1.,  
21. Soutěž, obruče 

Beseda, MP, Dalmatin 
ŠD 
6. +. 8. B 

23. Výukový pořad, CVČ Lužánky, pokojové květiny+ vycházka park 
Lužánky 
Vycházka, Brněnská přehrada 

2. + 3. B 
 
4. B 

24. Výchovný program, Závislosti - prevence 4. B 
28. Čtenářská soutěž Umím číst 1., 2. A 
30. Soutěž, Čarodějné odpoledne ŠD 
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KVĚTEN Akce Třída 
5. Hasičská soutěž ŠD 
11. Dopravní výchova, AMAVET 7. B 
12. Literární pořad, KJM Kobližná, Čarodění 2. + 3. B 
13. Prevence, koncert Tancem proti drogám, tělocvična 3. A, 4. B 

7. B,5.AB 
6. +. 8. B 

14. Výchovný koncert, Časy se mění, tělocvična Celá škola 
19. Výstava, 140 let veřejné dopravy v Brně 

Naučný pořad Psi a kočky 
Prevence, MP, Závislost na alkoholu a tabáku 
 
Soutěž, finále soutěže v PEXESU, školní akce 

6. A,7. A 
4.B,5.B 
1.,3. A 5.A 
1. stupeň 

22. Divadelní představení, LDR, O nezbedné kometě 
Vycházka, brněnské památky 

4.AB 
2. + 3. B 

26. Výchovný program, závislosti – prevence 
Divadelní představení LDR Tři čuníci 

4. B 
1.,  

27. Kulturní vystoupením Musilka, Amari kereka 6. +. 8. B 
28. Vzdělávací pořad, Hvězdárna, Sedmý kontinent 

Výukový program, Hudební rok 
Vycházka, Brněnská přehrada 

7.B,8.A 
ŠD 
4. B 

29. Sportovní miniolympiáda 1. st. 
 
 
ĆERVEN Akce Třída 
1. Poznávací vycházka 

Sportovní odpoledne, MDD 
6. A,7. A 
ŠD 

3. Soutěže, DDM Junior, Den bez úrazu 1. stupeň 
4. Projektové vyučování, dopravní prostředky 1. stupeň 
5. Divadelní představení, LDR, Malované na skle 

Výstava Antropos 
Vycházka, Jehnice, stezka zdraví 

6.A, 7.A, 8.A 
6. +. 8. B 
4. B, 5.A B 

8. Výlet, Brněnská přehrada 6. +. 8. B 
9. Hudební soutěž Slavíci ve škole 1. st., 6.+.8. B 
10. Divadelní představení, Duhová pohádka, tělocvična 

Školní výlet, Kroměříž 
1. stupeň 
2. + 3. B 

11. Fotbalový turnaj ŠD 
16. Ekol. výchova, sál BB, vých. pořad 7.B, 8. A 
18. Vycházka Mariánské údolí 

Vycházka Stránská skála 
5. B 
4. B 

19. Exkurze, ZOO, výukový program 
Exkurze, Vaňkovka, fyzikální výstav 

7. A 
7.B, 8. A 

22. Výlet Adamov, rozhledna 
 Filmové představení, kino, Noc v muzeu 2 

5. A 
3. A 

23. Výlet, Adamov, rozhledna 
Turnaj v kopané, ZŠ nám. 28. října 

7.B, 8.A 
hoši 2. stupeň 

24. Výlet, přehrada 
Školní jarmark, tělocvična 

7. B, 8. A 
celá škola 

25. Sportovní dopoledne 
Rozloučení se školním rokem 
Vycházka Památky města Brna 
Vycházka se sportovním zaměřením, Židenice 

7.B, 8. A 
ŠD 
5. B, 5. A 
2. + 3. B 
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