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Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21 
  
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. 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.  
Jsme zapojeni do celé řady dlouhodobých i krátkodobých projektů. Na škole je realizován 
projekt ESF s názvem „KŘENKA - zážitkem k inkluzi“, a to v partnerství s občanským 
sdružením Křemínek a Ligou komunitních škol.  
Škola je partnerem projektů „Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní 
školy hlavního vzdělávacího proudu“ (ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22) a „Šance dětem“ 
(DROM, romské středisko). Dlouhodobou aktivitou je zapojení do projektu „Síť brněnských 
otevřených škol (SBOŠ) - Otevřená škola“. 
Nově jsme se zapojili do projektu Magistrátu města Brna – „Město Brno zvyšuje kvalitu 
v ZŠ“ a projektu na rozvoj dovedností v oblasti ICT „Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“.    
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace 
 
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:   533 433 611 

fax:   --- 
e-mail:  zskrenova@zskrenova.cz 
http:  www.zskrenova.cz 
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1.6 Úplná 

 Počet tříd Počet 
ročníků Počet žáků Průměrný počet 

žáků na třídu Kapacita 
1. stupeň 5 + 2 spec. 5 95/20 19,0/10,0 spec.  
2. stupeň 4 + 1 spec. 4 60/12 15,0/12 spec.  

Celkem 9 + 3 spec. 9 155/32 17,22/10,66 spec. 300 
Přípravný ročník 2 1 26 13  
     
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 18. 11. 2008 
Předseda a členové ŠR:  Mgr. Ludmila Kovářová – za pedagogické pracovníky 
     Pavla Kakurová – za zákonné zástupce 

Mgr. Hana Doležalová – 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 2. – 3., 5. – 6. a 8. – 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 85 40 0 
L 13 ŠJ – výdejna Mlýnská 27 1 21   3 0 
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 
 
 
1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2014 
 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. 0,8 30  
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Z činnosti ŠD: V letošním roce byla naplněna kapacita ŠD – 30 účastníků. ŠD navštěvovaly děti 
z přípravného ročníku, žáci 1. a 2. třídy a jeden žák z 3. třídy.  
Účastníci mají možnost se seznamovat s různými zájmovými aktivitami, které je dělají 
aktivními, rozvíjí jejich osobnost, motivují je. Učíme se slušnému chování, základním 
hygienickým návykům, správnému stolování, besedujeme o zdravé výživě. 
Při činnostech dbáme vždy na bezpečnost a hygienu. 
Do činností nebo mezi činnostmi zařazujeme režimové momenty – přechody, převlékání, 
psychohygienu. 
Snažíme se aktuálně reagovat na nálady a sociální potřeby účastníků. Snažíme se volit 
činnosti, které účastníky zaujmou, předcházíme sociálně-patologickým jevům. 
V odpočinkových činnostech si můžeme volit hry dle vlastního výběru, kreslíme si, hrajeme 
si na počítači (volíme vhodné hry, přesně vymezujeme dobu, kdy na počítači pracujeme), 
povídáme si.  
V pravidelných činnostech: -  Malujeme přírodu, tematické kreslení, vyrábíme přáníčka, vyrábíme z přírodnin, 

pracujeme s plastelínou, také si vytváříme estetický vztah k životnímu prostředí. 
Rozvíjíme kreativitu, trpělivost, pečlivost, přesnost, cit pro materiál, estetické a 
prostorové cítění, manuální činnosti, spolupráci mezi účastníky, odpovědnost za 
kvalitu společné práce. - Zpíváme různé písničky s doprovodem kytary a instrumentálních nástrojů. Využíváme 
i CD a internetu (buď ke zpěvu, nebo k tanci). Rozvíjíme kladný vztah k hudbě, 
rytmus, pohybové dovednosti. - Hrajeme pohybové, míčové hry – dle počasí hrajeme ve třídě nebo využíváme naši 
zahradu – zde máme další možnosti různorodých činností – houpáme se 
na houpačkách, hrajeme si na pískovišti, jezdíme na koloběžkách, také si tu 
vypěstováváme kladný vztah k přírodě – provádíme úklid naší zahrady. - Hrajeme deskové hry – např. Želví závody, Kuřecí olympiádu, Scrabble, Pentago, 
Ubongo. - Hrajeme didaktické hry s různou tematikou. - Pozorujeme změny v přírodě, počasí – jak se oblékáme, povídáme si o zvířátkách. 
Zabýváme se i ekologií – odpad, životní prostředí. - Učíme se různé tradice, zvyky k určitým svátkům. - Hrajeme loutková divadla – snažíme se o zapojení všech účastníků. - Volíme i dopravní výchovu – bezpečnost, dopravní prostředky, policie. 

Účastníci mají možnost společně připravovat činnosti v ŠD.  
V příležitostných činnostech navštěvujeme především akce pořádané naší školou, které jsou 
zdarma, neboť většina účastníků pochází ze sociálně slabších rodin.  
Zúčastnili jsme se např.: Hallowenu, Jarních a Velikonočních dílen, Výtvarného čarování, 
Plesu školy, sportovního dne „Trojbojáku“. 
Ve školní družině jsme si uspořádali: např. „Nejlepší skokan“ (soutěž ve skoku přes 
švihadlo), Zábavné odpoledne k MDD, Velikonoční vyrábění, Vyrábění ke Dni matek. 
Ve školní družině je i možnost psaní domácích úkolů, které zahrnujeme po dohodě se 
zákonnými zástupci účastníků nebo pedagogy školy. 
I nadále spolupracujeme s DDM Junior, který v naší ŠD organizuje kroužek „Šikovné ručky“. 
Pokračovali jsme i ve spolupráci se školním klubem, především na zahradě naší školy, kde si 
společně hrajeme, soutěžíme, ale také se společně staráme o úklid naší zahrady. 
Spolupracujeme s rodiči, kteří se mohou zapojovat do našich akcí, popř. činností. Tuto 
spolupráci je ale potřeba prohlubovat. 
Také i nadále spolupracujeme s pedagogy, školním psychologem a ŠPP při výchovných a 
vzdělávacích problémech účastníků. 
Do budoucna bychom chtěli dovybavit naši školní zahradu prolézačkami. 
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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 19,22/24 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných  18,22/23 94/96 
 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: 2 
  2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3  
  2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 9/5,79 
  
 
2.2 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let 1 4 
36-50 let 3 6 
51 a více 2 7 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 
Celkem 6 18 
Rodičovská dovolená 0 3 
 
2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 23 
Cizí jazyky 1 
Umění, estetika 4 
Speciální pedagogika, SVPU 21 
Informatika, PC, SIPVZ 27 
Společenské vědy 0 
Legislativa, řízení, ekonomie 5 
Sport, TV, turistika 1 
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 4 
Alternativní pedagogika 0 
Přírodní vědy 1 
Technické vědy 1 
Český jazyk a literatura 6 
Zdravotnictví, BOZP, PO 0 
Jiné 0 
Celkem 94 
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2.4 Asistenti pedagoga Počet celkem (přepočtený/fyzický)  6/10 
z toho  a) romský asistent   2/2 
 b) jiný (pedagogický, osobní) 4/8 
  
+ 1 asistentka je placena z prostředků zřizovatele ÚMČ 

 
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenání Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 24 7 17 0 0 
2. 27 13 12 2 1 
3. 24 7 17 0 0 
4. 15 6 9 0 0 
5. 25 3 22 0 0 

Celkem za I. stupeň 115 36 77 2 1 
6. 22 3 18 1 1 
7. 15 0 11 4 0 
8. 18 2 13 3 1 
9. 17 1 16 0 0 

Celkem za II. stupeň 72 6 58 8 2 
Celkem za školu 187 42 135 10 3 

 
3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 10 18,7 
3 8 14,96 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  1048 

průměr na jednoho žáka: 5,60 
 
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 14 0 5 
 
 
3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 
9. ročník 17 85 
nižší ročník/5.ročník 3/0 15 
Celkem 20 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 21 
Důvody: Časté stěhování rodin, změna bydliště. 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 29 
Důvody: Stěhování rodin, problémy na školách, nástup do speciální třídy. 
 
 
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: --- 
  4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: --- 
 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Veřejnosprávní kontrola na projekt reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0012, „KŘENKA - zážitkem 
k inkluzi“, dne 29. 6. 2015 
 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   14  0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky    1  0 
Jiné  96  0 
 
 
6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  KŘENKA - zážitkem k inkluzi  

Délka trvání projektu  1. 6. 2012 – 31. 5. 2015   
Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
ZŠ a) jako žadatel  
       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  17 121 639,26 Kč 
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  ano 

Stručný popis projektu  
Zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu neformálnímu a zájmovému 
vzdělávání pro žáky ze spádových sociálně vyloučených lokalit jako 
prevence sociálního vyloučení. 
Zvýšení odbornosti pedagogických pracovníků v metodách neformálního 
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vzdělávání jako prevence sociálně patologických jevů ve spádových 
lokalitách. 
Rozvoj a zkvalitnění poradenských služeb Školního poradenského 
pracoviště v oblasti neformálního vzdělávání. 
Více na: http://zskrenova.cz/navigace/projekty.php 

 
 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy 

hlavního vzdělávacího proudu 
Délka trvání projektu  1. 4. 2013 - 31. 3. 2015 

Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
ZŠ a) jako žadatel  
       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  21 767 016,13 Kč 
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  ano 

Stručný popis projektu  

Model komunitního a inkluzivního vzdělávání pomáhá kompenzovat 
speciální vzdělávací potřeby dětí a žáků (zdravotní postižení a zdravotní 
a sociální znevýhodnění - v případě našich škol se často jedná o 
kombinaci 
postižení a znevýhodnění). 
Více na: http://www.zskrenova.cz/projekty/partner-osmec-model.php 

 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách  

Délka trvání projektu  1. 4. 2014 - 30. 6. 2015  
  Statutární město Brno, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
ZŠ a) jako žadatel  
       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  --- 
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  ano 

Stručný popis projektu  
Mentoring – práce s talentovanými žáky, rozvoj schopností, dovedností. 
Individuální přístup. Práce s žáky a rodiči. 
Více zde: http://www.zskrenova.cz/projekty/mesto-brno.php 

 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů 

Délka trvání projektu  1. 9. 2014 - 31. 7. 2015 

 Operační program CZ.1.07 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
ZŠ a) jako žadatel 
      b) jako partner  partner 
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Celková výše dotace  --- 
Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  ano 

Stručný popis projektu  
Cílem projektu je podpora profesního rozvoje pedagogických pracovníků 
základních škol ve využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a 
dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních dotykových zařízení. 
Více zde: http://www.vzdelavanistablety.cz/ 

 
 
6.1 Další údaje o škole 
 
Kroužky při ZŠ 
 
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Cizí jazyky*  AJ /    /    /    /    /    /     

* * 
  8  /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC 1 9 
Náboženství 0 0 
Přírodní vědy 0 0 
Společenské vědy 0 0 
Sport, TV, turistika 3 67 
Technické vědy 1 11 
Umělecké obory 6 138 
Zdravotní, speciální pedagogika 2 20 
Jiné 0 0 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 I v tomto školním roce 2014 – 2015 se díky projektům ESF dařilo zabezpečit dobré podmínky 
pro vzdělávání žáků dané rámcovým vzdělávacím programem. 
 
Mezi nejdůležitější podmínky pro vzdělávání na naší škole patří:  přípravné třídy;  individuální a skupinová speciálně pedagogická péče;  využití asistentů pedagoga ve výuce i volnočasových aktivitách;  menší počet žáků ve třídě – využití tandemových učitelů;  odpovídající metody a formy práce;  specifické učebnice a materiály, výukový software;  pravidelná komunikace a zpětná vazba mezi učitelem a žákem;  odborné poradenství pro žáky, rodiče i pedagogy - zajištěné školním psychologem, 

speciálním pedagogem a sociálním pedagogem. 
 
Většina našich žáků má specifické vzdělávací potřeby, proto práce pedagogických pracovníků 
vyžaduje značné úsilí na přípravu a samotný průběh výuky. V běžných třídách byli tři žáci 
individuálně integrovaní s poruchou chování. Většina ostatních žáků spadá do kategorie 
sociálního znevýhodnění. 32 žáků bylo skupinově integrováno s lehkým mentálním 
postižením. Ve třídách skupinově integrovaných žáků jsme zaznamenali lepší docházku a 
méně výchovných problémů. 
Významnou roli plní školní poradenské pracoviště (ŠPP), které řeší nárůst problémů při 
výchovně vzdělávacím procesu, protože většina našich žáků pochází ze sociálně 
znevýhodněných lokalit. Díky kvalitní práci členů ŠPP se ve školním roce 2014/2015 dařilo 
snižovat počet krizových intervencí, výchovných komisí, ubyly počty hlášení 
na přestupkovou komisi. Celkově došlo ke zlepšení školního klima. 
Velkým problémem zůstává velká absence žáků. I přes všechna opatření je počet 
zameškaných hodin stále značně vysoký. Díky preventivním opatřením se pouze podařilo 
snížit počty neomluvených hodin. 
Část rodičů nemá zájem o vzdělávání svých dětí, nezúčastňuje se třídních schůzek, 
hovorových hodin a se školou spolupracuje pouze na vyzvání.  
Mezi rodiči jsou i takoví, kteří se školou spolupracují a mají zájem, aby se jejich děti co 
nejlépe vzdělávaly. Na konci školního roku byli tito rodiče vedením školy oceněni předáním 
děkovného listu. 
 
Do konce března 2015 probíhala realizace partnerského projektu s názvem „MODEL 
komunitního a inkluzivního vzdělávání pro základní školy hlavního vzdělávacího proudu“ při 
ZŠ a MŠ Brno, nám. 28. října 22. 
Jeho náplní bylo uplatnění metod a forem aktivního učení ve spolupráci s tandemovými 
pedagogy a zajištění rozšířené působnosti školního poradenského pracoviště. 
Druhý velký projekt, který byl realizován naší školou, „Křenka – zážitkem k inkluzi“ byl 
ukončen v květnu 2015. Tento projekt byl zaměřen převážně na neformální vzdělávání. 
Během roku probíhaly zájmové kroužky, které byly pro děti bezplatné. Dále byly 
organizovány větší sportovní nebo kulturní akce pro žáky a jejich rodiče. Běžná výuka byla 
zpestřena lekcemi čtenářské, finanční gramotnosti a osobnostně sociální výchovou. Avšak 
největší ohlas od žáků a jejich rodičů zaznamenal odpolední klub, který nabízel každodenní 
pestrý program pro žáky. 
V oblasti odpoledních vzdělávacích a zájmových aktivit doplnil nabídku projekt Magistrátu 
města Brna „Síť brněnských otevřených škol“, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti. 
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Díky dalšímu projektu Magistrátu města Brna – „Město Brno zvyšuje kvalitu v ZŠ“ – 
probíhala mentorská činnost pro 2 – 3 vybrané žáky z každého ročníku. 
Vybavení školy je díky rozvojovým programům i finančním příspěvkům od zřizovatele školy 
na dobré úrovni.   
V rámci vzdělávání v oblasti informačních technologií jsme se zúčastnili projektu 
„Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů“. Pedagogičtí pracovníci absolvovali školení zaměřená 
na využití tabletů a výukových programů ve výuce. Škola získala 20 nových tabletů, které 
mohou pedagogové využívat při práci s dětmi. 
 
Všechny výše uvedené projekty jsou velkým přínosem pro zlepšení výukových podmínek 
školy, zároveň jsou však administrativně velice náročné. 
 
 
8.0 Poradenské služby v základní škole 
 V tomto školním roce skončil projekt „KŘENKA - zážitkem k inkluzi“ (ukončení v květnu 
2015) a „MODEL“ (ukončení v březnu 2015), díky kterým na škole pracovalo rozšířené 
školní poradenské pracoviště ve složení metodik ŠPP, výchovný poradce, školní psycholog, 
speciální pedagog, logoped, sociální pedagog a metodik prevence.  
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.). 
 
 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 a speciálně pedagogickou 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. 

 
Zhodnocení některých hlavních úkolů ŠPP ve školním roce 2014/2015 
 
Žáci (konzultace, poradenství, diagnostika):   poradenské a krizové intervence: celkem 109 intervencí (závažné narušování výuky, 

nerespektování učitele, drzé a vulgární chování, konflikt mezi spolužáky, fyzické 
napadání,...); 
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 výchovné pohovory: celkem 51 výchovných pohovorů;  motivační a preventivní pohovory (aktuální bydliště, rodinná situace, docházka, 
chování,...);  speciálně pedagogická a logopedická péče, v péči 87 žáků;  edukativně stimulační skupiny v přípravných třídách, rozvojové skupiny v 1. ročník
 u;  individuální i skupinová péče psychologa;  školní psycholožka provedla celkem 134 vyšetření, která se týkala zařazení dětí do 
přípravného ročníku, zjištění předpokladů pro zvládání učiva u žáků 1. ročníku, žáků 
nově přijatých (přestup z jiných škol), žáků s výukovými problémy a žáků skupinově 
integrovaných, žáků v posledním roce plnění PŠD (předpoklady pro další studium);  dále byli žáci vyšetřeni v SPC – 56 vyšetření a také v PPP – 27 vyšetření, důvodem 
vyšetření bylo zařazení dětí do přípravného ročníku, odklady školní docházky, 
zařazení žáků s výukovými problémy do režimu speciálního školství a také vyšetření 
žáků končící povinnou školní docházku (doporučení k dalšímu studiu). 

 
 

Programy neformálního vzdělávání zaměřené na rozvoj a kultivaci osobnosti žáka:  osobnostní a sociální výchova probíhala v lekcích navazujících na výuku 4. - 9. r. a 
lekce byly zaměřeny převážně na zlepšování sociálního klimatu, týmovou spolupráci a 
řešení konfliktů;  lekce etické výchovy navazovaly na osobnostní a sociální výchovu, ale zaměřovaly se 
na hodnotovou orientaci a mravní normy naší společnosti;  příležitostné tematické programy měly převážně preventivní charakter a byly 
zaměřeny např. na prevenci kouření, prevenci kyberšikany, volný čas a další témata 
dle aktuálních potřeb žáků;  zážitkové poradenství pro žáky jako motivace k dokončení ZŠ a následnou volbu 
střední školy probíhalo v 6. – 9. r. zejména v období před podáním přihlášky na SŠ; 
hlavním cílem bylo získání reálného obrazu o vlastních schopnostech a vzdělávacích 
možnostech žáka při uplatnění na trhu práce. 
 
 

Rodiče:  pohovory s rodiči formální (pozvání oficiální cestou se zápisem z jednání), neoficiální 
kontakty s rodiči (ústní domluva po vyučování, telefonicky, při neformálních akcích), 
důvody: preventivní opatření, nastavení pravidel spolupráce, poučení o řádném 
omlouvání absencí, aktuální bydliště, špatná hygiena, pomůcky, problémové chování), 
poradenství pro rodiče v oblasti prevence rizikového chování;  výchovné komise (při neomluvené a při vysoké absenci, ojediněle závažné výchovné 
problémy) – proběhlo 12 výchovných komisí;  zápis do 1. tříd;  návštěvy v rodinách (pozvání k pohovoru, na výchovnou komisi,...);  poradenství pro rodiče v oblasti psychologické, logopedické a speciálně pedagogické 
péče. 
 

 
Pedagogičtí pracovníci:  konzultace ke krizovým intervencím;  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; 
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 konzultace logopedické a speciálně pedagogické péče;  účast na pracovních a provozních poradách, pedagogických radách, metodických 
skupinách jednotlivých předmětů;  konzultace s vedením školy (problémové kauzy, agresivní rodiče, problematika 
týmu,...);  supervize pro pedagogy jako nástroj zvýšení kvality a efektivity práce, prevence 
profesního vyhoření;  zprostředkování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuálních potřeb. 

 
Spolupráce s institucemi:  OSPOD – pravidelné, téměř každodenní předávání informací k docházce žáků, 

problémové kauzy (mail, tel., poštou);  Policie ČR- výchovné zprávy, řešení absencí, svědecké výpovědi k některým kauzám, 
asistence při vedení výslechu žáků;  SPC Husovická, PPP Zachova, Voroněžská, SVP Kamenomlýnská, SVP Hlinky a 
HELP ME, DDÚ Hlinky, jiné školy;  neziskové organizace (DROM, IQ Roma servis, Ratolest) -  pomoc při spolupráci 
s problémovými rodinami, aktuální informace k rodinám, absence dětí, společné 
pohovory;   ostatní (Dětský lékař - ověřování nemocnosti u žáků s problémovou docházkou, 
Mediační a probační služba). 
 

Škola podala 6 hlášení o docházce (na OSPOD, Přestupkovou komisi, popř. Policii ČR) a 
vydala 12 dopisů pro lékaře. 
 
Kariérové poradenství  
I v tomto školním roce pokračovala práce týkající se profesní orientace žáků. Pro žáky – 
zájemce z 2. stupně byly určeny lekce, jejichž náplň a zaměření by mělo žáky přimět 
k zamyšlení nad vlastní budoucností. Zážitkové akce probíhaly buďto na ZŠ Křenová, kde 
náboroví pracovníci z jednotlivých SŠ a U zajistili skupinovou přednášku a provedli 
individuální pohovory se žáky, nebo přímo na jednotlivých školách.  
Vycházející žáci měli také možnost navštívit SŠ a U ve dnech otevřených dveří, o kterých 
byli včas informováni i jejich zákonní zástupci. 
Dr. Bělíková – školní psycholožka vypracovala s žáky testy, které se týkaly profesní orientace 
a provedla pohovory s rodiči i žáky, při kterých doporučila nejvhodnější typ školy vzhledem k 
výsledkům testů. 
Předmět Výchova k volbě povolání je vyučována jako součást předmětů PČ v 8. a 9. třídě. 
 
Přijímací řízení ve školním roce 2014/2015 proběhlo v 8. a 9. ročníku. Vycházejících žáků 
bylo celkem 20, přihlášku si nepodal 1 žák. 
 
SŠSPOS Charbulova – 7 žáků 
OU Lomená – 5 žáků 
ISŠA Křižíkova – 2 žáci 
SŠ pro sluchově postižené Gellnerova – 4 žáci 
SŠMAP Vranovská – 1 žák 
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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: setkávání výchovných poradců, účast na seminářích  školní metodik prevence: setkávání metodiků prevence, účast na seminářích, 

přednáškách  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 
Vývojové poruchy chování 2. 1 
Vývojové poruchy chování 4. 1 
Vývojové poruchy chování 7. 1 
Celkem 3 3 

 
8.4 Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Lehké mentální 2. 6 
Lehké mentální 3. 6 
Lehké mentální 5. 8 
Lehké mentální 6. 5 
Lehké mentální 8. 2 
Lehké mentální 9. 5 
Celkem 6 32 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

za školní rok 2014/2015 
 
Škola:  ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21, příspěvková organizace, 602 00 Brno  
  
Školní metodik prevence:  Ing. Švehlíková Charlotta  
Počet žáků celkem:  I. stupeň: 115  II. stupeň: 72 
 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 na dobré úrovni. 
- Seznámení kolegů s programem probíhá na pedagogické radě a průběžně celý rok. 
- Škola má velké množství žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 
 Co se podařilo: - Nedošlo k žádnému reálnému zjištění o kouření. - Úspěšné řešení šikany v 6. a 7. ročníku. - Úspěšné řešení kyberšikany v 7. ročníku, výborná spolupráce s Městskou policií Brno, 

pořádání besed na dané téma. - Úspěšné řešení problému, kdy žák 9. ročníku kouřil marihuanu (mimo školu), výborná 
spolupráce s OSPODem. - Celková spolupráce s OSPODem je na velmi dobré úrovni. 

 
 Co se nedaří:  Největším problémem naší školy i nadále zůstává omluvená a i neomluvená absence. Žáci 
nechodí na odpolední vyučování, rodiče často jejich absenci kryjí. Školní pedagogické 
pracoviště na naší škole spolupracuje s OSPODem a některé případy se daří úspěšně řešit. 

 
 


