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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. 
Na škole je zřízeno 9 tříd běžných a 3 třídy speciální, ve kterých jsou vzděláváni žáci 
s lehkým mentálním postižením, žáci se SPU a žáci s poruchami chování. Dále máme zřízeny 
dvě přípravné třídy pro děti s odkladem školní docházky. 
Neodmyslitelnou součástí školy je školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) s rozšířenou 
působností, které nabízí služby školních psychologů, výchovného poradce, speciálních 
pedagogů, sociálních pedagogů a školního metodika prevence. 
Škola vyučuje podle vzdělávacích programů: ŠVP ZV Pojďme se učit a ŠVP ZV - LMP 
Pojďme se učit - pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 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 se řadí mezi komunitní školy, které uplatňují ve výuce inkluzivní vzdělávání.  
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 projekt KŘENKA - zážitkem 
k inkluzi, a to v partnerství s občanským sdružením Křemínek a Ligou komunitních škol. 
Dlouhodobou aktivitou je zapojení do projektu Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ) - 
Otevřená škola. Škola je partnerem projektů Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách 
"spádových" sociálně vyloučeným lokalitám – v tzv. romských školách, Rovné příležitosti 
ke vzdělávání pro romské žáky v inkluzivní škole (ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22) a Šance 
dětem (DROM, romské středisko). 
 
  
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:   543 212 587, 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+1 spec. 5 97/4 19,4/4 spec.  

2. stupeň 4+2 spec. 4 61/27 15,3/13,5 spec.  

Celkem 9+3 spec. 9 158/31 17,55/12 spec. 300 

Přípravný ročník 2 1 30 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. Petra Cetlová – za zřizovatele školy 
 
 
 
       

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
ŠVP ZV, Pojďme se učit 123-01/2007 1. – 9. 
ŠVP ZV – LMP, Pojďme se učit 123-01/2007 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 97 49 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. 2011 

 Křenová 21 Mlýnská 27 
Fyzické osoby 1 1 
Přepočtení na plně zaměstnané 0,3 0,3 
 
 
 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 1 30 fyz. 1  / přepoč.  0,8 30 
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Z činnosti ŠD: 
Školní družinu navštěvovaly děti z přípravného ročníku a žáci 1. stupně – 1. až 4. třída. Zaměřovali jsme se na 
různorodost činností spontánních, pravidelných a příležitostných. Mezi spontánní patřila především odpočinková 
činnost, kdy si děti a žáci mohli odpočinout po školním vyučování a po obědě -  hraním s hračkami, se stolními 
hrami, kreslením, rekreační činností, kdy si mohli děti a žáci zasportovat, či zahrát různé hry na zahradě. Mezi 
příležitostné a pravidelné činnosti patřily zájmové činnosti. Letos jsme se opět zúčastnili Superstar  ŠD, 
navštěvovali jsme výukové programy Ekocentra. Ve školní družině probíhaly různorodé akce, např. Mikulášská 
a Vánoční besídka, Šaškovské odpoledne, Karneval a další. Vždy provádíme hodnocení, kterým zároveň 
motivujeme i slabší děti a žáky. Žákům a dětem je umožněna i příprava na vyučování. Snažili jsme se děti a žáky 
vést k logickému myšlení, otevřené komunikaci, spolupráci a respektu. 
Letos jsme dosáhli i úspěchu ve spolupráci s rodiči. Například Vánoční besídce byli přítomni všichni rodiče. 
Dále spolupracujeme s pedagogy, školní psycholožkou a ŠPP. Spolupráci s nimi neustále prohlubujeme. 
V tomto roce byla ŠD vybavena novými výtvarnickými potřebami. Ale i nadále bude zapotřebí pomůcky 
průběžně doplňovat.  
 

 
 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 
ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem --- --- fyz.   / přepoč.  
Z činnosti ŠK: --- 
 
 
 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků  19,5/22 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  15,5/18 79,5/81,8 

 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: --- 
  
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 : 8 
  
 
 
 

2.2 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 2 6 
36-50 let 2 4 
51 a více 1 7 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 5 17 
Rodičovská dovolená  2 
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2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 4 
Cizí jazyky 4 
Umění, estetika 3 
Speciální pedagogika, SVPU 3 
Informatika, PC, SIPVZ 3 
Společenské vědy 2 
Legislativa, řízení, ekonomie 4 
Sport, TV, turistika 2 
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 
Alternativní pedagogika 1 
Přírodní vědy 12 
Technické vědy 1 
Český jazyk a literatura 2 
Zdravotnictví, BOZP, PO 1 
Jiné 2 
Celkem 47 
 
 
 
 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)    3/4 
z toho a) romský asistent      3/4 
           b) jiný (pedagogický, osobní)  0,50/3 
   (Pozn.: od 14. 2. 2012 0,25/2) 
 
+ 1 asistentka je placena z prostředků zřizovatele ÚMČ 
    

 
 

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 5 13 2 2 

2. 21 5 15 1 0 

3. 26 7 19 0 0 

4. 18 4 13 0 0 

5. 16 0 14 2 1 

Celkem za I. stupeň 101 21 74  5 3 

6. 19 1 17 1 1 

7. 28 2 24 2 1 

8. 24 1 18 5 0 

9. 17 2 10 5 0 

Celkem za II. stupeň 88 6 69 13 2 

Celkem za školu 189 27 143 18 5 
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3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 25 13 
3 30 16 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  3960 

průměr na jednoho žáka: 21 
 

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

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

0 0 0 13 0 7 

Pozn.: Dva žáci si nepodali přihlášku ke studiu. 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 17 77 
nižší ročník/5. ročník 5/0 23 
Celkem 22 100 
 
 
 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   27 
Důvody: Časté stěhování rodin, změna bydliště. 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   18 
Důvody: Stěhování rodin, problémy na školách, nástup do spec. tříd. 
 

 

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

Inspekční činnost ve dnech 15. – 17. května 2012 (Inspekční zpráva č.j. ČŠIB-801/12-B) 
 

  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

- Úprava školního řádu 
- Dopracování a upřesnění obsahu ŠVP ZV A ŠVP PV 
- Upravena pracovní náplň vedoucí učitelky MŠ 
- Zavedení účinnější kontrolní činnosti v MŠ 

 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

Veřejnosprávní kontrola JMK – Financování asistentů pedagoga 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

--- 
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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 1 0 
Jiné 121 0 
 

 
 
 

6.0 Další údaje o škole  
 
 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* AJ  1 /    /    /    /    /    /     18 /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC 1 14 

Náboženství   

Přírodní vědy   

Společenské vědy   

Sport, TV, turistika 2 40 

Technické vědy   

Umělecké obory 3 65 

Zdravotní, speciální pedagogika   

Jiné 2 16 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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7.0 Zhodnocení a záv ěr: 
Škole se podařilo zabezpečit většinu podmínek pro vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním, které obsahuje 
RVP. Ve škole je zřízen přípravný ročník. Zabezpečení dalších podmínek vzdělávání dle RVP je v současnosti 
možné pouze s využitím finančních prostředků z rozvojových programů. Toto finanční navýšení jen 
ve mzdových prostředcích představuje asi 50% navýšení běžného rozpočtu školy.  
Z rozvojových programů jsou hrazeny: 

• individuální a skupinová péče, 
• pomoc asistentů ve třídách, 
• nižší počet žáků ve třídách, 
• speciální učebnice a materiály. 

 
Vybavení školy je díky rozvojovým programům i příspěvkem od zřizovatele školy na nadstandardní úrovni. 
Významnou roli plní školní poradenské pracoviště, které bylo za přispění finančních prostředků z rozvojových 
programů a finančních prostředků z Nadace ČEZ rozšířeno o další odborné pracovníky, kteří řeší nárůst 
problémů při výchovně vzdělávacím procesu, protože většina našich žáků pochází ze sociálně znevýhodněných 
lokalit.  
Tato skutečnost vyžaduje i odpovídající metody a formy práce, které při jejich plánování a uplatňování kladou 
vysoké nároky na všechny pracovníky školy. Rezervy jsou při zajišťování podmínky RVP - komunikace a 
zpětné vazby, kdy zejména spolupráce s mnohými zákonnými zástupci žáků není na očekávané úrovni. Část 
rodičů nemá zájem o vzdělávání svých dětí, nezúčastňuje se třídních schůzek a hovorových hodin a se školou 
nespolupracuje. I přes všechna opatření neustále narůstá vysoký počet zameškaných (omluvených i 
neomluvených) hodin – viz bod 3.3 výroční zprávy. V této oblasti škola vyčerpala všechny možnosti. Řešení je 
v systémové spolupráci mezi OSPODem, Policií ČR i neziskovými organizacemi.  
Hodnocení a závěr školního roku 2010/2011 se až na malé výjimky shoduje s hodnocením a závěrem ve výroční 
zprávě za školní rok 2009/2010. 
Povzbuzující je, že se mezi rodiči najdou i takoví, kteří se školou spolupracují a mají zájem, aby se jejich děti co 
nejlépe vzdělávaly. V průběhu školního roku byli tito rodiče pozváni na slavnostní setkání s pedagogy školy.  
 
 
 

8.0 Poradenské služby v základní škole 
Od minulého školního roku díky partnerství v projektu Inkluzivní vzdělávání žáků ve školách “spádových“ 
sociálně vyloučeným lokalitám – tzv. romských školách na škole pracuje rozšířené školní poradenské pracoviště 
ve složení asistent ŠPP, výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, logoped, sociální pedagog a 
metodik prevence. ŠPP se pravidelně schází v širším složení 1 za měsíc, v užším složení (pracovníci z projektu) 
každý týden. Vedoucí ŠPP se pravidelně účastní porad vedení. 
Činnost ŠPP je zaměřena na žáky, pedagogy, ale i na rodiče našich žáků, protože škola je zatížena všemi 
možnými důsledky sociálního vyloučení (záškoláctví, nevyhovující bydlení, časté stěhování, pěstounská péče, 
umístění dětí ve SVP, DD, DÚ, mimo školu krádeže, kouření aj.). 
V květnu na naší škole proběhla kontrolní činnost ČŠI a činnost našeho školního poradenského pracoviště byla 
hodnocena jako dobře propracovaná a nadstandardní. 
 
Hlavní úkoly ŠPP:  

• zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků,  
• průběžně a dlouhodobě pečuje o individuálně integrované žáky a žáky s výukovými obtížemi 

(zprostředkuje doučování i mimo školu - DROM, IQ Roma servis, Ratolest - Pavlač), 
• poskytuje odbornou pomoc při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, žáků 

z jiného kulturního prostředí, žáků se sociálním znevýhodněním, žáků se zdravotním postižením, 
• zajišťuje logopedickou péči, 
• nabízí pomoc při řešení krizových situací žáků, krizové intervence, 
• v řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracuje s dalšími institucemi (PPP, SVP, SPC, 

OSPOD, Policie ČR, zdravotnictví a další subjekty podle potřeby), 
• realizuje preventivní programy,  
• poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, 
• poskytuje metodickou pomoc učitelům při aplikaci speciálně pedagogických poznatků a dovedností, 
• zpracovává jednotnou metodiku postupu při řešení absencí a kontroluje její dodržování, 
• vede pohovory s rodiči, výchovné komise. 
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Zhodnocení některých hlavních úkolů ŠPP ve školním roce 2011/2012 
 
Žáci (konzultace, poradenství, diagnostika):  

• krizové intervence: celkem 178 krizových intervencí (závažné narušování výuky, nerespektování 
učitele, drzé a vulgární chování, konflikt mezi spolužáky, fyzické napadání,...) 

• výchovné pohovory: monitorováno od 2/2012 - celkem 38 výchovných pohovorů 
• individuální výuka, dozory nad žáky - náhradní práce (žáci, kteří čekají na odpolední vyučování a 

kroužky, osvobození z TV,...) 
• motivační a preventivní pohovory (aktuální bydliště, rodinná situace, docházka, chování,...) 
• speciálně pedagogická péče, v péči 15 žáků 
• logopedická péče, v péči 33 žáků 
• individuální i skupinová péče psychologa 

 
Rodiče: 

• pohovory s rodiči formální (pozvání oficiální cestou se zápisem z jednání), neoficiální kontakty s rodiči 
(ústní domluva po vyučování, telefonicky) 
(důvody: preventivní opatření, nastavení pravidel spolupráce, poučení o řádném omlouvání absencí, 
aktuální bydliště, špatná hygiena, pomůcky, problémové chování)  

• výchovné komise (neomluvená absence, ojediněle závažné výchovné problémy) 
• zápis do 1. tříd 
• návštěvy v rodinách (pozvání k pohovoru, na vých. komisi,...) 

celkem 160 pohovorů, 40 výchovných komisí 
 
Pedagogičtí pracovníci: 

• konzultace ke krizovým intervencím 
• konzultace a spolupráce s výchovnou poradkyní 
• konzultace s pedagogy - příprava na pohovory s rodiči, konzultace při zpracovávání zpráv pro OSPOD, 

Policii ČR (podklady), spolupráce při monitorování absencí žáků (tabulky absencí - kontrola), řešení 
krizových intervencí, problémového chování žáků 

•  konzultace logopedické a speciálně pedagogické péče 
• účast na pracovních a provozních poradách, pedagogických radách, metodických zařízení jednotlivých 

předmětů 
• konzultace s vedením školy (problémové kauzy, agresivní rodiče, problematika týmu,...) 
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8.1  Údaje o odborných pracovnících  
 
8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 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                                 
školní metodik prevence  1                                
školní psycholog   1/1 
školní speciální pedagog    
 
 
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: semináře, setkání výchovných poradců 
školní metodik prevence: semináře, přednášky, setkávání metodiků prevence 
školní psycholog: Asociace poradenských pracovníků, vzdělávání při IPPP ČR, setkání s metodiky na PPP, 
       semináře při SSŠ Brno 
školní speciální pedagog: --- 

 
 
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): --- 

   
 
8.3 Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Mentální postižení 3. / 4. 3 / 1 
Vývojové poruchy učení 7. 1 
Souběžné postižení více vadami 8. 1 
Celkem 4 6 

 
 
8.4  Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Lehké mentální 5. 4 
Lehké mentální 6. 5 
Lehké mentální 7. 9 
Lehké mentální 8. 9 
Lehké mentální 9. 4 
celkem 5 31 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2011/2012 
 

Škola: ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, 602 00 Brno 
 
Školní metodik prevence: Ing. Švehlíková Charlotta 
 
Počet žáků celkem: I. stupeň: 101 žáků, II. stupeň: 88 žáků 
 
Podmínky školy: 
Škola plní minimální preventivní program (MPP), který je závazným opatřením protidrogové 
(a jiných závislostí) politiky na škole. 

- ŘŠ je s MPP podrobně seznámen. 
- Spolupráce s vedením školy je výborná. 
- Seznámení kolegů s programem probíhá na pedagogické radě a průběžně celý rok. 
- Škola má velké množství žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 
 
Co se podařilo: 
V naší škole je velmi dobrá spolupráce s rozšířeným školním pedagogickým pracovištěm, 
které spolupracuje s orgánem sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) a některé případy se 
podařilo vyřešit i nám. 
 
Co se nedaří: 
Stále přetrvává problém s vysokou absencí žáků a záškoláctvím, i když za poslední rok se 
průměr nepatrně snížil. Problém je v tom, že rodiče kryjí své děti, málo spolupracují se školou 
a využívají své děti k hlídání mladších sourozenců a na domácí práce. Kouření cigaret a 
marihuany se děje mimo školu. Příští školní rok budeme otevírat školní klub, který je 
financovaný z projektu ESF a slouží hlavně k tomu, aby se žáci ve volných chvílích a v 
odpoledních hodinách nepotulovali po okolí a věnovali se tak smysluplnější činnosti. Opět 
jsme dobře zvládli náznaky šikany v 7. a 8. třídě, které byly podle krizového scénáře šikany 
řešeny pohovorem jak s obětí, tak s agresorem a besedami ve třídách. 

 


