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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, 

s dvěma odděleními školní družiny a mateřskou školou Mlýnská 27. Škola je spádovou 

školou městské části Brno-střed. Je zaměřena na vzdělávání dětí ze socio-kulturně 

znevýhodněného prostředí. Na škole je zřízeno 11 tříd běžných a 5 tříd zřízených podle § 16 

odst. 9 školského zákona (dříve třídy speciální), ve kterých jsou vzděláváni žáci s lehkým 

mentálním postižením. Dále máme zřízenou jednu přípravnou třídu 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; 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 /viz níže/. 

  

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 a jejich kapacity:  

Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, školní družinou a výdejnou stravy, 

jednou mateřskou školou – Mlýnská 27 

 

1.5 Kontakty: 

telefon:   533 433 611 

fax:   --- 

e-mail:  zskrenova@zskrenova.cz 

http:  www.zskrenova.cz 

 

http://www.zskrenova.cz/


1.6 Úplná/neúplná škola  

 
Počet tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 
Kapacita 

1. stupeň 7/3 §16 5 126/26 18,00/8,66 (§ 16)  

2. stupeň 4/2 §16 4 65/18 16,25/4,50 (§ 16)  

Celkem 11 + 5 §16 9 191/44 17,36/8,8 (§ 16) 300 

Přípravný ročník 1 1 13 13  

   

  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 18. 11. 2008 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly volby do školské rady. 

Předseda a členové ŠR:   Mgr. Ludmila Kovářová – za pedagogické pracovníky 

     Pavla Kakurová – za zákonné zástupce 

Mgr. Monika Syrovátková – za zřizovatele školy 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZV, Pojďme se učit 393/2017 1. – 9. 

ŠVP ZV – LMP, Pojďme se učit 123-01/2007 8. a 9. 

Jiné specializace, zaměření: --- 
 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu 

Z  17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 13 ŠJ – výdejna Křenová 21  1 92 36 0 

L 13 ŠJ – výdejna Mlýnská 27 1 22   3 0 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

 Křenová 21 Mlýnská 27 

Fyzické osoby 1 1 

Přepočtení na plně zaměstnané 0,4 0,91 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 2 60 fyz. 2  / přepoč.  1,61 60 

 



Z činnosti ŠD: Hodnocení zájmového vzdělávání ve školní družině 

 

V letošním roce byla naplněna obě dvě oddělení plným počtem žáků – dohromady 60. 

O školní družinu bývá každoročně veliký zájem. Družinu navštěvovaly děti z přípravné třídy, 

z 1., 2., 3. a 4. ročníku.  

 

Naše činnosti vychází ze ŠVP ŠD, který navazuje na ŠVP  naší základní školy. 

 

Každé oddělení využívá jednu místnost. 1 oddělení využívají především děti z přípravného 

ročníku a žáci 1. a 2. třídy. Materiálně je družina těmto žákům přizpůsobena, je vybavena 

hrami a hračkami, které jsou přiměřené věku žáků, je vybavena kobercem. Toto oddělení je 

hlavně zaměřeno na výtvarnou a pracovní činnost. 2. oddělení navštěvují žáci z 2., 3. a 4. 

ročníku, kteří mají možnost získávat dovednosti především ve sportovních činnostech. 

Nachází se zde pingpongový stůl, stolní fotbálek, kulečník. 

 

Ve školní družině se snažíme o výběr činností, které jsou přiměřené věku žáků, jejich 

individuálním dovednostem. Činnosti jsou zařazovány především dle ročního období, 

aktuálního počasí a konkrétní situace. Snažíme se aktivně zapojovat všechny žáky, vhodně je 

motivovat. Žáci se zdokonalují v sociálních dovednostech, učí se žít a spolupracovat 

s ostatními. Žáci tu tráví velkou část volného času, a proto se snažíme, aby je pobyt těšil, 

rozvíjíme jejich dovednosti, kladný vztah k přírodě. Snažíme se plnit všechny plánované 

činnosti a cíle, snažíme se o různorodost činností a kreativitu žáků. 

Ke svým činnostem využíváme i tělocvičnu a školní zahradu, kde se věnujeme sportovním 

činnostem, ale na zahradě i sázení rostlinek, úpravě a úklidu zahrady.   V zimě se věnujeme 

zimním radovánkám. 

Žáci se podílí i na výzdobě školy i na výzdobě školních akcí, při vyrábění dárečků pro 

budoucí prvňáčky. 

 

Zúčastnili jsme se školních akcí: 

 „Podzimní dílničky“,  

 „Mikulášská besídka“,  

 „Čarodějáles“,  

 „Velikonoční dílničky“, 

 „Slavík ve školní lavici“, 

 „Školní ples“, 

 „Hallowen“. 

 

I letos jsme se opět zúčastnili akce školních družin „Superstar ŠD“. 

 

Spolupracujeme s rodiči, pedagogy, se školním psychologem a pracovníky ŠPP.  
 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem --- --- --- --- 

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 26,33/27 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  23,83/24 90,5/88,8 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

  

 

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 6.5 přepočtených/12 fyzických 

 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 2 

36-50 let 3 6 

51 a více 3 10 

Pracující důchodci nepobírající důchod --- --- 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 8 19 

Rodičovská dovolená 0 0 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 9,34/32 

z toho  a) asistent pedagoga: 4/10 

        b) osobní asistent: 3,34/10 

        c) školní asistent: 1/2 

            d) mentor: 1/10 

 



2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 4 

Přírodní vědy 11 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
9 

Inkluze do škol 3 

Prevence násilí, subkultury 3 

Celkem 30 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 34 10 20 4 3 

2. 35 19 16 0 0 

3. 26   7 16 3 3 

4. 30   9 16 5 2 

5. 27   8 17 2 0 

Celkem za I. stupeň 152 53 85 14 8 

6. 25 0 20 5 0 

7. 18 0 10 8 2 

8. 23 1 6 16 1 

9. 17 1 11 5 0 

Celkem za II. 

stupeň 
83 2 47 34 3 

Celkem za školu 235 55 132 48 11 
 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 30 12,76 

3 29 12,34 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 2352 hodin 

průměr na jednoho žáka: 10 hodin 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: Na škole nemáme mimořádně nadané žáky. 



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 9 0 10 

 

 

3.5 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 17 62,96 

nižší ročník/5.ročník 10/0 37,04 

Celkem 27 100 

Pozn.: 7 žáků nepodalo přihlášku. 1 žák plní desátý rok školní docházky. 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 26 

Důvody: Časté stěhování rodin, změna bydliště. Stává se, že se žák po nějaké době vrátí zpět. 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 29 

Důvody: Stěhování rodin, problémy na školách, nástup do tříd zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona. 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

Šetření stížnosti 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

ČŠI hodnotí stížnost jako neprokazatelnou. 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

Veřejnosprávní kontrola – Oddělení vnitřního auditu a kontroly UMČ Brno-střed 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

Doporučená nápravná opatření k odstranění nedostatků probíhaly postupně, o čemž bylo 

oddělení auditu pravidelně informováno. 
 

 

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 81 0 



6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

V tomto školním roce pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení výchovná 

poradkyně, školní psycholožka, speciální pedagožka, 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, výchovné i výukové 

problémy, 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, 

 poskytuje odbornou pomoc a metodické vedení pedagogických pracovníků při práci se 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 zajišťuje péči o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření 1. až 3. stupně, podílí 

se na vypracování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů, 

zajišťuje informované souhlasy a žádosti zákonných zástupců u doporučení ŠPZ, 

vyhodnocení poskytování podpůrných opatření, 

 zajišťuje psychologickou 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, PMS, zdravotnictví a další subjekty podle 

potřeby), 

 realizuje preventivní programy, 

 poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, 

 zpracovává jednotnou metodiku postupu při řešení absencí a kontroluje její dodržování, 

 vede pohovory s rodiči, výchovné komise, 

 pomáhá zprostředkovat doučování ve škole a případně i mimo školu – Ratolest, DROM, 

IQ Roma servis). 

 

 

Zhodnocení některých hlavních úkolů ŠPP ve školním roce 2017/2018 

 

Žáci (konzultace, poradenství, diagnostika): 

 krizové intervence řešené třídními učiteli a případně i ŠPP: celkem 296 intervencí 

(závažné narušování výuky, nerespektování učitele, drzé a vulgární chování, konflikt 

mezi spolužáky, fyzické napadání,...), 

 motivační a preventivní pohovory (aktuální bydliště, rodinná situace, docházka, 

chování,...), 

 diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků – 77 žáků (školní psych.), 

 speciálně pedagogická péče – 15 žáků, 

 individuální i skupinová péče psychologa – podpořeno 124 žáků, 

 dále byli žáci vyšetřeni v SPC – 48 vyšetření a také v PPP – 18 vyšetření, důvodem 

vyšetření bylo zařazení dětí do přípravného ročníku, odklady školní docházky, 

zařazení žáků s výukovými problémy do režimu speciálního školství, kontrolní 

vyšetření a také vyšetření žáků končící povinnou školní docházku (doporučení 

k dalšímu studiu). 

 

 



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), v 1. pololetí proběhlo 14 výchovných komisí, v 2. pololetí 10 výchovných 

komisí, 

 zápis do 1. tříd, 

 návštěvy v rodinách (pozvání k pohovoru, na výchovnou komisi,...), 

 poradenství pro rodiče v oblasti psychologické 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; 

 metodické vedení při práci se žáky se SVP, při zpracování dotazníků pro ŠPZ, PLPP, 

IVP, 

 účast na pracovních a provozních poradách, pedagogických radách, metodických 

skupinách jednotlivých předmětů, metodické schůzky k vytvoření PLPP, IVP, 

k jednotlivým žákům s doporučením ŠPZ,  

 konzultace s vedením školy (problémové kauzy, agresivní rodiče, problematika 

týmu,...), 

 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), PMS, 

 Policie ČR - výchovné zprávy, řešení absencí, svědecké výpovědi k některým kauzám, 

asistence při vedení výslechu žáků, 

 SPC Husovická, PPP Zachova, Voroněžská, KPPPB Veveří, 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 (zdravotnictví - ověřování nemocnosti u žáků s problémovou docházkou, 

pomoc při objednávání, vyplňování dotazníků pro psychiatrické ambulance, KHS). 

 

Škola podala 8 hlášení o zanedbání školní docházky (na OSPOD, Přestupkovou komisi, popř. 

Policii ČR), 120 výchovných zpráv pro OSPOD, Policii ČR a vydala 11 dopisů pro lékaře. 

 

 

I v tomto školním roce pokračovala práce týkající se profesní orientace žáků. Pro žáky 8. a 9. 

tříd 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 i individuální pohovory se 

žáky, nebo přímo na jednotlivých školách.  

Každý z vycházejících žáků obdržel výtisk Atlasu školství, kde spolu s výchovnou poradkyní, 

TU a rodiči hledali vhodný obor a školu pro další uplatnění ve společnosti. 

Vycházející žáci měli také možnost navštívit SŠ a OU 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 2017/2018 proběhlo v 8. a 9. ročníku. Vycházejících žáků 

bylo celkem 27, přihlášku si nepodalo 7 žáků, jeden žák si požádal o 10. rok školní docházky.  

 

 

SŠSPOS Charbulova – 6 žáků 

OU Lomená – 6 žáků 

SŠ pro sluchově postižené Gellnerova – 3 žáci 

SŠ Vranovská – 2 žákyně 

SŠ Jílová – 1 žák 

OU Střílky – 1 žák 
 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 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  0,5 speciální pedagog VŠ 

 

 

6.1.2 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  1  

 

 

 



6.1.3  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. 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):

 - Šablony I. 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné: 

- Projekt RESTART 2017 – financován z KrÚ JMK, zaměřen na metodickou podporu 

školní docházky. 

- Finanční dorovnání činnosti ŠPP – financováno MMB, personální podpora ŠPP - 

sociální pedagog, speciální pedagog. 

 

 

 

 6.3 Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Stupeň podpůrného 

opatření 

--- 1. 2 1. 

--- 1. 1 2. 

--- 1. 2 3. 

--- 2. 1 1. 

--- 2. 1 2. 

--- 2. 2 3. 

--- 3. 2 1. 

--- 3. 2 3. 

--- 4. 2 1. 

--- 4. 3 2. 

--- 4. 2 3. 

--- 5. 3 1. 

--- 5. 1 3. 

--- 6. 1 3. 

--- 7. 1 1. 

--- 7. 1 3. 

Celkem  27  

 



6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

mentální (lehké) 2. 4 3. 

mentální (lehké) 3. 7 3. 

mentální (lehké) 4. 8 3. 

mentální (lehké) 5. 7 3. 

mentální (lehké) 6. 7 3. 

mentální (lehké) 8. 6 3. 

mentální (lehké) 9. 5 3. 

Celkem  44  

 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  

 
 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 0  0 

Přírodní vědy 2 20 

Sport, TV, turistika 2 55 

Umělecké obory 4 66 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 12 

Jiné 3 40 

Celkem 12 193 

 



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Šablony 1 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 - 31. 12. 2018 

 

Operační program  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  878.203,- Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

17. 6. 2016 

Stručný popis projektu  Sociální pedagog -aktivita umožňuje poskytnout větší 

podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem.   

Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce - 

cílem aktivity je poskytnout rodičům informace pro včasné 

rozmyšlení všech faktorů spojených s nástupem jejich dětí na 

základní školu. 

Školní speciální pedagog - cílem této aktivity je poskytnout 

personální podporu pro žáky s potřebou podpůrných opatření 

prvního stupně podpory /se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Tandemová výuka na ZŠ -  cílem je prohloubit spolupráci 

pedagogických pracovníků v oblasti podpory společného 

vzdělávání, rozvoje základních gramotností (ČG a MG) a 

rozvoje klíčových kompetencí.  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - 

cílem aktivity je podpořit žáky ohrožené školním 

neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování v hlavních 

předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Kreativní partnerství pro inkluzivní školu 

Délka trvání projektu  1. 10. 2016 - 30. 9. 2019 

Operační program  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva Gramotnosti, 

aktivity I a IV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

(Žadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, www.upol.cz) 

Celková výše dotace  44 563 360,- Kč (zapojeno 13 škol z celé ČR) 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

4. 10. 2016 



Stručný popis projektu  Obecným cílem projektu je podpořit úspěšné vzdělávání a 

rovné příležitosti žáků ze sociálně znevýhodněného a 

kulturně odlišného prostředí na základních školách a v rámci 

oborů SŠ bez maturitní zkoušky prostřednictvím zážitkových 

kreativních forem vzdělávání využívajících umění. 
 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Grammy 

Délka trvání projektu  1. 12. 2016 – 30. 11. 2019 

Operační program  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

(Žadatel: Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických 

pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, p. o.) 

Celková výše dotace  19.185.999,58 Kč (rozděleno mezi žadatele a 11 partnerů) 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

17. 10. 2016 

Stručný popis projektu  Specifickými cíli a současně aktivitami projektu jsou: 

 Rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ 

 Rozvoj matematické gramotnosti na ZŠ 

 Rozvoj sociálních a občanských kompetencí/gramotností na ZŠ 

 Podpora zvyšování motivace pro studium technických a 

přírodovědných oborů 

 Rozvoj exekutivních dovedností 

 Rozvoj jazykové gramotnosti 

 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II 

Délka trvání projektu  1. 9. 2016 - 30. 6. 2017 

Operační program  Operační program potravinové a materiální pomoci 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Žadatel: Jihomoravský kraj 

Celková výše dotace  --- 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

--- 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky 

slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních 

jídelnách mateřských a základních škol v Jihomoravském 

kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pro školy 

bude projekt znamenat zlepšení školní docházky a účast dětí 

na odpoledních zájmových aktivitách. Děti se tímto 

opatřením začlení do kolektivu, nebude u nich docházet k 



vyčleňování. Projekt proto bude přispívat i ke zdravému 

psychickému vývoji. 

 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách 

ve městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  
b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací 

zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a 

inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 

 

 

 



 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

I pro školní rok 2017/2018 bylo nezbytné zabezpečit dobré podmínky pro vzdělávání žáků 

dané rámcovým vzdělávacím programem. 

 

Mezi nejdůležitější podmínky pro vzdělávání na naší škole patří: 

 zřízení 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; 

 odpovídající finanční zabezpečení provozu školy. 

 

Většina našich žáků má specifické vzdělávací potřeby, proto práce pedagogických pracovníků 

vyžaduje značné úsilí na přípravu a samotný průběh výuky. Náročnost v  běžných třídách je 

dále způsobena velkým počtem žáků se SVP a zvyšujícími se nároky na vzdělávání žáků ve 

třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ s lehkým mentálním postižením.  

 

Podmínky pro úspěšné zdělávání se dařilo většinou splnit.  

Největší problém způsobuje nedostatečná výše finančního zabezpečení na platy zaměstnanců 

školy. 

 

Při práci s žáky se SVP a i s těmi ostatními plní významnou roli 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 2017/2018 dařilo řešit velký počet krizových intervencí, výchovných komisí. 

Díky tomu, že na škole pořád do určité míry pracuje rozšířené ŠPP se klima ve škole nehorší. 

Velkým problémem zůstává velká absence žáků. I přes všechna opatření je počet 

zameškaných hodin stále značně vysoký. 

Část rodičů nemá zájem o vzdělávání svých dětí, nezúčastňuje se třídních schůzek, 

hovorových hodin a se školou spolupracuje pouze na vyzvání.  

Díky novým legislativním pravidlům neúměrně narostla administrativní zátěž při koordinaci 

společného vzdělávání. Velice problémová je spolupráce se zákonnými zástupci, kteří 

nerespektují termíny vyšetření a návštěv ŠPZ a následně i školy.  

Mezi rodiči jsou však 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. 

 

V oblasti odpoledních vzdělávacích a zájmových aktivit doplnil nabídku projekt Magistrátu 

města Brna „Síť brněnských otevřených škol“, jehož cílem jsou školy otevřené veřejnosti. 

Díky udržitelnosti projektu Magistrátu města Brna – „Město Brno zvyšuje kvalitu v ZŠ“ – 

probíhala mentorská činnost pro vybrané žáky z každého ročníku. 

 

Vybavení školy je díky finančním příspěvkům od zřizovatele školy na dobré úrovni. 

 



Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2017/18 

 

Školní metodik prevence: Ing Švehlíková Charlotta 

 

Podmínky školy: 

Škola plní preventivní program, který je závazným opatřením protidrogové (a jiných 

závislostí) politiky na škole. 

- ŘŠ je s PP podrobně seznámen. 

- Spolupráce s vedením školy je na velmi 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 dařilo: 

- U žáka 5. A třídy se úspěšně podařilo vyřešit jeho sklony k sebevražednému chování. 

- Úspěšné řešení šikany v pátém ročníku. 

- Úspěšné řešení kouření žákyně v 6. B. 

- Úspěšné řešení krizových situací. 

- Velmi dobrá spolupráce s OSPOD. 

- Velmi dobré zvládnutí počátku kyberšikany v 6. A – falešný účet na Facebooku. 

- Profesionální zvládnutí krizové situace u žákyně 8. A, která stála na okenním 

parapetu. 

Co se nedaří: 

- Největším problémem zůstává omluvená i neomluvená absence. Žáci nechodí 

na odpolední vyučování a rodiče jejich absenci často kryjí.  

- Škola spolupracuje s OSPODem. Některé případy se nedaří úspěšně řešit.  


