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1.0 Základní charakteristika školy: 
  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola, Brno, Kneslova 28, příspěvková organizace 

Právní subjekt, IČO 49466321 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno – MČ Brno- Černovice, se sídlem Bolzanova 1, 618 00 Brno 

 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Miroslav Hrdlík 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  

Úplná ZŠ s 1. a 2. stupněm, školní družina, školní jídelna 

 

1.5 Kontakty: 

telefon:  548 531 575 

fax:        548 531 575 

e-mail:   sekretariat@zskneslova.cz 

http: //www.zskneslova.cz 

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 9 5 177 19,67 - 

2. stupeň 6 4 133 22,17 - 

Celkem 15 9 310 20,67 450 

   

  

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

Datum zřízení: 7. 12. 2005 

Současný předseda a členové ŠR:   

předseda -  Mgr. Minařík Vladimír 

členové –   Ing. Wildmannová Mirka PhD, MBA,  Mgr. Bekrová Zdeňka,  

                  Mgr. Váňová Lucie, Ing. Navrátilová Marie, p. Katrnošková Magda 

 

 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

Škola v pohybu, verze 09 - 1. – 9. ročník 

Jiné specializace, zaměření: V hlavní činnosti specializace na informatiku a jazyky. V mimoškolní 

činnosti zaměření na atletiku a basketbal. 

 

 



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 11     ŠJ - úplná 1 271 38 - 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2021 

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 6 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 4 106 fyz. 4 / přepoč.  3,25 120 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem - - - - 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

   Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 24,45/27 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  24,45/27 100/100 

 

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: 0 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 11 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 3 

36-50 let 2 7 

51 a více 2 9 

Pracující důchodci nepobírající důchod  0 

Pracující důchodci pobírající důchod   

Celkem 4 19 

Rodičovská dovolená  2 



2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 5,6 / 11 

z toho  a) asistent pedagoga:  10 

        b) osobní asistent:  - 

        c) školní asistent:  - 1 

            d) mentor:  -  

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Informatika 9 

Přírodní vědy 4 

Práce s talenty, poradenství, 

přijímací zkoušky 
2 

Jazykový  3 

Speciální pedagogika-diagnostika 1 

Celkem 19 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 31 30 - 1 1 

2. 38 31 6 1 1 

3. 35 30 5 - - 

4. 27 15 12 - - 

5. 43 29 13 1 - 

Celkem za I. stupeň 
174 135 36 3 2 

6. 24 11 11 2 - 

7. 44 19 22 3 1 

8. 42 17 19 6 3 

9. 22 7 15 - - 

Celkem za II. 

stupeň 

132 54 67 11 4 

Celkem za školu 306 189 103 14 6 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,64 

3 1 0,32 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 305 (celkem 2 žáci- řešeno OSPOD ) 

průměr na jednoho žáka: 0,99hod. 

 

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 

 
1 2 1 13 7 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 21 100 

nižší ročník/5.ročník 2/1 3,5/1,75 

Celkem 23 (II. st.) 30,4 (II. st.) 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:…7… 

Důvody: změna bydliště 
 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:…11…   

Důvody: změna bydliště, výběr školy dle její nabídky 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

V letošním školním roce proběhla na naší základní škole státní kontrola provedená Českou školní 

inspekcí podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d)  zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon). 

Zjišťovaným obsahem on-line inspekční činnosti bylo vyhodnocení podmínek, průběhu a výsledků 

vzdělávání poskytovaného základní školou a školní družinou, zjišťování a hodnocení naplnění 

školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a RVP, naplňování ustanovení 

školského zákona a jeho formálních náležitostí. Celé toto tematické šetření České školní inspekce 

bylo zaměřeno a souviselo s návratem žáků k prezenčnímu vzdělávání.  

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Z výše uvedené inspekční činnosti nevyplynula pro školu žádná následná opatření. 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

Během roku proběhly na škole veřejnosprávní kontroly dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě. 

Auditorskou firmou nebyly zjištěny žádné nedostatky ani porušení rozpočtové kázně.     

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

Žádná opatření, případně vyplývající z kontrol, nebyla zavedena 
 

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 1 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 

Jiné - - 



 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 
 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 ano VŠ 

školní metodik prevence 1 ano VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  - - - 

školní speciální pedagog  0,75 ano VŠ 

školní asistent 0,5 ano VŠ 

 

 

6.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 

výchovný poradce  1  

školní metodik prevence   1/0 

školní psycholog    

školní asistent  1  

školní speciální pedagog 1   

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce:  

Výchovné a kariérové poradenství, volba povolání, individuální vzdělávací programy, řešení 

šikany, komunikace s rodiči, netradiční skupinové práce, semináře s problematikou dětí s SPU a 

SPCH. 

školní metodik prevence:  

Problematika šikany - PC Brno, semináře s problematikou dětí s SPCH, semináře zaměřené 

na problematiku návykových látek a všeobecnou prevenci sociálně-patologických jevů, komunikace 

s rodiči. 

      školní speciální pedagog:       

Individuální práce s žáky, reedukační činnost, zajištění speciálních pomůcek a didaktických                                  

materiálů, vyhledávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, diagnostika speciálních 

vzdělávacích potřeb. 

 

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): 

Nečerpáno 

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

Nečerpáno 

6.2.3 Finanční prostředky z dotací EU OPVVV:   

Čerpáno 



6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

SPU   1. – 9. 36 2, 3 

SPCH 3, 5, 7, 9 6 2, 3 

autismus 6, 7, 9 4 3, 4 

vady řeči 1, 2, 3, 4, 7, 8 7 2, 3 

kulturní znevýhodnění 8, 9 2 2, 3 

mentální postižení 1 1 3 

Celkem 9. ročníků 56 2. – 4. stupeň 

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem - - - 

 

 

7.0 Další údaje o škole  
 

Naše škola je stále plně zapojena do sítě „Tvořivých škol“. Základem metodiky tohoto projektu je 

souhrn konkrétních činnostních postupů, které podporují zapojení všech žáků do výuky, vedou 

nejen k pochopení a trvalému osvojení učiva, ale zároveň k rozvoji logického myšlení a 

komunikace. 

Škola se zároveň během školního roku aktivně zapojuje do projektů MMB a některých 

vyhlašovaných projektů financovaných z EU. 

 

 

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

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

Každý školní rok, vždy podle aktuálního zájmu žáků a podle prostorových a personálních podmínek 

a možností školy je naše nabídka veškerých mimoškolních volnočasových aktivit rozšiřována či 

obměňována. Stejně tak je každoročně rozšiřována spolupráce školy s dalšími institucemi a 

subjekty. Velká péče je zároveň věnována talentovaným i handicapovaným žákům. Vzhledem 

k zapojení celého pedagogického sboru do projektů EU je mimoškolní činnost organizována 

většinou za pomoci externích subjektů. 
 

Obecné okruhy aktivit školy 

• aktivní spolupráce s Basketbalovou školou mládeže 

• spolupráce s tělovýchovnými jednotami a oddíly 

• základna lehkoatletické přípravky VSK MU Brno 

• spolupráce s MŠ Kneslova a MŠ Štolcova (společné sportovní a kulturní akce) 

• celoroční spolupráce se ZUŠ Charbulova 

• účast na soutěžích místního, oblastního i celorepublikového charakteru 

• organizace soutěží místního, oblastního i celorepublikového charakteru 

• spolupráce na životě, rozvoji a akcích ÚMČ Černovice 

• spolupráce s dalšími školskými subjekty, občanskými a zájmovými sdruženími 

• ( CVČ, SVP, PPP, K-centrum, MP ......) 

• návštěva divadel, muzeí, knihoven – tematické besedy 

• návštěva akcí v rámci města Brna, tematické exkurze 

• skupinky integrovaných žáků 



• organizování LVVZ a škol v přírodě pro všechny ročníky 

• jazykově a tematicky orientované výjezdy do zahraničí 

• obsahově vymezené tematické dny, projektové vyučování 

• zapojování do projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU 

 

Všechny tyto aktivity probíhaly pouze v rozsahu, který umožňoval vyhlášený nouzový stav a 

následná omezující nařízení. 

 

 

7.2 Obecné zhodnocení 

Škola i nadále velmi úzce spolupracuje se svým zřizovatelem a lze říci, že veškerá spolupráce 

probíhá bezkonfliktně a k oboustranné spokojenosti zainteresovaných stran. Plně funkční a 

konstruktivní je též kooperace školy a OŠMT MMB včetně dalších institucí státní správy. Nelze 

opomenout ani bezproblémovou vzájemnou komunikaci školy s rodičovskou veřejností při řešení 

toho nejpodstatnějšího - výchovy a výuky mládeže. Ve výuce postupovala škola podle školního 

vzdělávacího programu „Škola v pohybu“, podle jehož verze 09 probíhala (v rámci možností a 

potřeb) i v letošním školním roce výuka na I. stupni v prvních až pátých ročnících a na II. stupni v 

šestých až devátých ročnících 

Závěrem můžeme konstatovat, že koncepční záměry školy byly i v letošním školním roce značně 

ovlivněny mimořádnými opatřeními a to nejen po stránce pedagogicko-organizační ale zároveň i po 

stránce ekonomické. Zároveň bylo potřeba zrevidovat a obsahově upravit celou distanční výuku 

jednotlivých předmětů a přizpůsobit ji individuálním možnostem a schopnostem žáků. 

Pro lepší informovanost veřejnosti o podrobném dění na škole a o jejích aktivitách včetně 

nejaktuálnějších informací jsou zřízeny webové stránky školy na adrese www.zskneslova.cz, které 

jsou neustále aktualizovány a obsahově rozšiřovány. 

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Zdravotní 1 nedokončeno 12 

Celkem 0 0 

Vzhledem k pandemické situaci nebyly v letošním školním roce organizovány žádné kroužky. 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   
 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 
 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

nerelevantní 

http://www.zskneslova.cz/


smlouvy, datum  

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího 

projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší 

aktualizaci strategického dokumentu „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je zvyšování 

kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské 

a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj 

potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá 

kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním 

v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním 

nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 
 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

„Kroky k podpoře II“ 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012148 

Délka trvání projektu  1. 8. 2019 – 31. 7. 2021 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 048 534,00 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

- 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na rozvoj v  oblastech společného 

vzdělávání dětí a žáků, personální podporu a podporu 

extrakulikulárních a  rozvojových aktivit včetně spolupráce 

s rodiči žáků školy a veřejností. Tyto oblasti považuje škola za 

prioritní. 
 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 
 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

nerelevantní 



Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 

Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách 

ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality 

základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení 

co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora 

dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále 

přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a 

posílení inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 
 

 

 

 

 

9.0 Hodnocení Preventivního programu školy 
 

Hodnocení Preventivního programu školy za školní rok 2020/2021 

 

V letošním atypickém roce poznamenaným pandemií Covidu 19 nebylo možné naplňovat 

preventivní program školy podle plánu. Po loňské zkušenosti již nebyly plánovány žádné 

preventivní programy, protože to epidemická situace nedovolovala. Rozhodnutí o objednání 

preventivních akcí byly ponechány na rozhodnutí „ad hoc“ podle aktuální situace. A ta se 

zkomplikovala více, než jsme předpokládali. Tudíž letos žádný preventivní program od externích 

organizací neproběhl, protože většinu týdnů žáci trávili v modelu distančního vyučování, kdy 

sociální kontakty byly nežádoucí. 

Nicméně prevence se v nějaké formě realizovala a řešili jsme i několik problémů spadající do 

oblasti rizikových projevů chování žáků. 

Prevence v době distanční výuky 

Prevenci v době distančního vyučování jsme prováděli různými dostupnými formami. 

Škola nabídla žákům za pomoci asistentů i pedagogů individuální konzultace, a to jak online 

formou, tak i v prostředí školy (za dodržení protiepidemických opatření). Byly vytipovány děti 

ohrožené studijním neúspěchem a byla jim nabídnuta pomoc s organizací jejich práce, 

s pochopením úkolů a případně i s dovysvětlením učiva. Vyučující daných předmětů mezi sebou 

v tomto ohledu úzce spolupracovali. 

Dále se žáci setkávali na online třídnických hodinách, kde jim bylo umožněno sdílet své zkušenosti 

a emoce a učitelé tak rovněž měli možnost zachytit ohrožené děti. 

Jak bylo zmíněno v úvodu, v letošním školním roce nebylo možné realizovat plán preventivních 

programů formou besed, přednášek a zážitkových programů jak bylo zamýšleno, takže školní 

metodik prevence alespoň přeposlal dětem i rodičům odkazy s preventivní tématikou. Rodiče v nich 

mohou najít inspiraci, rady a doporučení pro diskuzi se svými dětmi na témata prevence zneužívání 

návykových látek, bezpečné chování v kyberprostoru, netolismu (závislosti na internetu ve všech 

formách – hry, chatování, sociální sítě, nadužívání mobilů apod.), prevence poruch příjmu potravy 

apod. 

Tyto tipy, online programy a výukové materiály jsou tak k dispozici nejen vyučujícím, ale i 

rodičům a mohou být cenným zdrojem informací a doporučení, na co si v této obtížné době dávat u 

dětí pozor, při výskytu jakých signálů by měli zpozornět a jak posléze se svými dětmi komunikovat. 

Současně byla rodičům nabídnuta i pomoc při řešení problémů a možnost doporučení kontaktů na 

odborníky v různých oblastech a profesích. 

Vzhledem k výskytu několika případů zneužití alkoholu žáky naší školy byla nabídka preventivních 

témat rozšířena zejména o oblast experimentování s alkoholem (zustanandvlivem.cz, 

nzip.cz/článek/196-alkohol-a-deti, respektuj18.cz – prevence pití alkoholu u nezletilých, desatero 

tipů a rad pro rodiče).  S rodiči některých žáků bylo promluveno, ale vzhledem k tomu, že se 

události staly mimo vyučování, nemůže být uplatněno žádné výchovné opatření. Se zákonnými 



zástupci bylo komunikováno ve smyslu „rozkrytí“ problému a získání informací, které by mohly 

vést k tomu, že by škola mohla nějak konkrétně reagovat do budoucna v rámci prevence apod. 

Současně byla oslovena i PPP na ulici Sládkova (pracoviště, které je primárně zaměřeno na 

problematiku experimentování s návykovými látkami) s žádostí o další materiály týkající se 

problematiky pití alkoholu. Bylo nám sděleno, že v online prostoru se v oblasti tohoto typu 

prevence více použitelných odkazů příliš nevyskytuje. V současné době je „prevence online“ 

zaměřena zejména na bezpečnost v kyberprostoru a oblast podpory duševního zdraví v důsledku 

nedostatku sociálních kontaktů dětí. 

 Česká republika má v pití alkoholu náctiletými evropské prvenství. Také proto naše škola 

dlouhodobě využívá nabídky občanského sdružení Sananim, jehož lektoři dochází každoročně na 

naši školu a formou zážitkového programu hovoří o alkoholu a o všech aspektech života a zdraví 

jedinců, které ohrožuje. Žáci vždy tuto akci hodnotí velmi pozitivně, protože forma lektora je jim 

velmi blízká, uvádějí, že mluví „jejich jazykem“. Bohužel v letošním školním roce jsme ji nemohli 

zrealizovat.  Současně tradičně o zneužívání pití alkoholu hovoříme v hodinách výchovy ke zdraví a 

na třídnických hodinách. 

Velký problém jsme řešili v souvislosti s žákem sedmého ročníku, který loni přestoupil na naši 

školu a již od začátku se choval problémově. Záhy byl osloven OSPOD ke spolupráci. V době 

distančního vzdělávání se jej neúčastnil (má velké množství neomluvených hodin), škola 

spolupracovala s matkou, odborem sociální péče a nyní je již případ v pravomoci soudu.  

Dalším problémem, kterému jsme se věnovali po návratu do školy byly problematické vztahy mezi 

několika dívkami ve třetí třídě, které se více vyhrotily v době distanční výuky. Nešlo o šikanu, spíše 

o nevhodnou komunikaci a „přelévání“ kamarádství mezi dívkami a různé rozpory mezi nimi. 

Tento stav zaznamenala paní vychovatelka v družině a společným posezením a „rozpovídáním“ 

dívek s námi – mentory, jsme problém identifikovaly a nastavily pravidla na další dobu. Tuto naši 

snahu ocenily i maminky děvčat, které vzniklá situace také trápila.  

Hned po návratu žáků do škol se pod vedením vyučujících tělesné výchovy rozběhla akce určená 

žákům od 5. ročníku do 9. ročníku – Život v běhu. Třídní kolektivy mezi sebou soutěžili 

v naběhaných kilometrech, které se pomocí aplikace v telefonech zaznamenávaly do školního 

systému. Projekt se setkal u žáků s nadšeným ohlasem, přidávali se i učitelé a asistenti pedagoga, 

často vybíhaly i skupinky žáků dohromady (více bodů). Vítězné třídní kolektivy a jednotlivci 

obdrželi po skončení soutěže ceny a možnost vybrat si společný výlet (Praha). Po dlouhé době 

izolace, sezení u počítačů a snížené možnosti spontánně se pohybovat a sportovat, to byl velmi 

přínosný počin jak z pohledu zlepšení fyzické kondice a zdraví, tak i opětovného stmelení třídních 

kolektivů ve snaze zvítězit na poli sportu. 

V závěru školního roku některé třídy, zejména prvního stupně, vyjely na školy v přírodě a byla 

podniknuta řada školních výletů (lanová centra, H-park v Břeclavi, Praha apod.) a pořádaly se 

venkovní pikniky. 

 

 

10.0 Další hodnotící zprávy a údaje o aktivitách školy a její prezentaci na 

veřejnosti 

 
Ve školním roce 2020/2021 byly opět ve všech ročnících I. i II. stupně upraveny a redukovány 

školní vzdělávací programy vzhledem k distanční výuce v době mimořádných opatření. 

 

10.1 Zhodnocení činnosti 1. – 5. ročníku  
 

Školní rok 2020/21 jsme zahájili za mimořádných epidemiologických opatření v souladu s platným 

nařízením KHS. Pozornost jsme věnovali především zjišťování individuální úrovně dosažených 

výstupů ŠVP u jednotlivých žáků v předchozím školním roce. Cílem bylo předejít prohlubování 

nerovností ve vzdělání mezi žáky. V jednotlivých ročnících byla dobrána témata, která nebyla 



z důvodu mimořádných opatření realizována ve 2. pololetí školního roku 2019/20. V průběhu roku 

se střídala výuka prezenční s on-line výukou. Náplň učiva při on-line vzdělávání byla pro žáky na I. 

stupni nastavená v souladu s probíraným učivem dle ŠVP. Žákům byla poskytnuta technická 

podpora v podobě notebooků a předplacených SIM karet. Při distanční výuce jsme využívali 

webový portál k výuce na dálku Teams. 

 

Naplánované mimoškolní akce nebyly z velké míry realizovány z důvodu měnící se 

epidemiologické situace. 

 

Prevence 

Žáci IV. třídy absolvovali na Dopravním hřišti Riviéra Brno výuku – EMPÍK CYKLISTA, 

celoroční dopravní soutěž žáků 4. tříd základních škol, v celkovém rozsahu deseti vyučovacích 

hodin. Cílem projektu je zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu. V Areálu dopravní 

výchovy a vzdělávání byli žáci ve třech tříhodinových blocích teoretické a praktické přípravy 

připravováni na možnost samostatné účasti v silničním provozu, po splnění věkové hranice 10 let.  

Žáci letos absolvovali pouze část této výuky. Při závěrečném bloku předali strážníci MP mladým 

cyklistům „Průkaz cyklisty“, vydaný Ministerstvem dopravy. 

 

Projektové dny  

Projektové dny byly dotovány z projektu Šablony a realizovány mimo školu v CVČ Lipka 

(pracoviště Rozmarýnek).      

  

Případ doktora Sacharina 

Žáci IV. třídy se seznamovali s problémem obezity způsobené špatnými stravovacími 

návyky. Zkoumali vliv nadměrné konzumace cukru na lidský organismus. Formou 

simulační hry podstoupili testování účinků energetických nápojů a ve cvičné kuchyni si 

připravili zdravé palačinky. 

 

Vánoce matky přírody 

Odkud se berou suroviny na vánoční dobroty? Můžeme přispět k ochraně životního 

prostředí nákupem lokálních potravin? Tyto a jiné otázky si kladli žáci IV. třídy při pátrání 

po původu potravin, které nakupujeme v supermarketech. Na závěr si všichni upekli tradiční 

vánočky.  

 

Zahrado, prostři se 

             Žáci IV. třídy si v zahradě centra udělali kulinářský den, při kterém využili plané i  

             pěstované rostliny rostoucí v zahradě centra. Dozvěděli se, jak daleko musí cestovat 

             cizokrajné ovoce a zelenina, než se dostanou na náš stůl, a proč je lepší upřednostni  

             místní sezónní ovoce a zeleninu. Na závěr si z těchto místních surovin připravili  

             občerstvení.  
 

    Výlety 

             Žáci III. A a IV. třídy podnikli výlet do hřebčína Napajedla, absolvovali jízdu lodí po  

             Baťově kanálu a vyšlápli si na rozhlednu Salaš.  
 

             Třídy I.A, II.A a B navštívily botanickou a sladkovodní expozici Živá voda Modrá, kde se 

             seznámily s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky      

             Moravy a přilehlých potoků a tůní. 
 

             Zámek Milotice navštívili žáci II.A a B. Při prohlídce zámku se děti převlékly do 

             kostýmů a vydaly se zámeckými interiéry na návštěvu paní hraběnky. Děti se učily  

             dvorské etiketě, tanci pro princezny a šermířským soubojům pro malé šlechtice. Vše  

             doprovázela dobová hudba. 



             Přírodovědná vycházka IV. třídy do lomu Hády žákům přiblížila chráněnou oblast, 

             která spadá částečně do CHKO Moravský kras. Lom Hády představuje jednu 

             z přírodních dominant města Brna. Žáci si prošli naučnou stezku kolem celého lomu a  

             dozvěděli se zajímavé informace o historii tohoto místa. 
 

             Do brněnských lesů mezi Lesnou a Královým Polem se vypravila třída V. A. Žáci 

             putovali podle mapy, která je dovedla až k rozhledně Strom na Ostré Horce. Pak  

             pokračovali lesními cestami k Zaječí studánce.  
         
             Výlet do brněnské ZOO byl pro žáky IV. třídy příjemně stráveným dopolednem. 
 

             Žáci I. A a B prožili adrenalinové dopoledne v lanovém centru na Lesné. V první části 

             programu hráli různé hry, po svačině je instruktorky zajistily úvazky a děti začaly 

             zdolávat různé výškové úrovně. Všichni prokázali velkou odvahu.  

 

             Žáci V. A prožili den ve sportovně – rekreačním centru Hájenka park v Břeclavi.  

 

Soutěže 

            Žáci I. B se zúčastnili výtvarné soutěže „Jižní Morava čte“, kterou pořádala Moravská  

            Zemská knihovna Brno ve spolupráci s knihovnami Jižní Moravy. Knihovnice v místní  

            knihovně zaslala práce dětí do krajského kola, kde se umístily na pěkném 3. místě. 

 

Školy v přírodě 

             Škol v přírodě se letos zúčastnili žáci III. A v CHKO Žďárské vrchy a I. B, III. B  

             v obci Bolešín na Vysočině. 

Kluby 

           Čtenářské kluby probíhaly ve třídách II. A, B a IV. třídě. 

 

Výuka plavání nebyla v letošním školním roce z důvodu uzavření bazénů realizována.  

Zápis do prvních tříd proběhl elektronickou formou bez přítomnosti dětí.  

Ve IV. třídě proběhlo mezinárodní šetření PISA 2021 – čtenářská gramotnost.  

 

 

 

10.2 Zhodnocení činnosti 6. – 9. ročníku  

 

10. 2. 1 Vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace 

 

Na počátku školního roku 2020/2021 se vyučující jazyků soustředili na opakování a doplnění učiva, 

které se v minulém roce nestihlo probrat. V měsíci říjnu bylo v jednotlivých ročnících plynule 

navázáno na nová témata. 

V důsledku zhoršení pandemické situace byla prezenční výuka přibližně v polovině října nahrazena 

povinnou distanční výukou. Při distanční výuce jsme se snažili maximálně využít pozitivních 

zkušeností z loňského roku. Výuka českého jazyka i cizích jazyků probíhala formou synchronní a 

asynchronní. Online výuka byla vedena v aplikaci Microsoft Teams a byla zaměřena především na 

vysvětlení nové látky, kontrolu samostatné práce a podporu a rozvoj jazykových dovedností žáků. 

Část výuky byla vedena asynchronně, prostřednictvím systému Edookit byly žákům pravidelně 

zadávány úkoly k samostatné práci. Cílem samostatné práce bylo většinou upevnění nového učiva 

probíraného na online hodinách, příp. opakování již známého učiva.  

Učební materiály a pracovní listy byly žákům poskytovány zejména v elektronické podobě 

v systému Edookit, v případě potřeby také v tištěné podobě. Potřebné materiály si mohli žáci 

individuálně vyzvedávat na určeném místě u vchodu školy. 



V rámci online výuky se osvědčilo využití interaktivních učebnic a pracovních sešitů. V českém 

jazyce žáci pracovali zejména s pracovními sešity nakladatelství Taktik. Interaktivní podoba sešitů 

výrazně napomohla při vysvětlení nového učiva i upevnění probírané látky v online hodinách. 

Jednotlivá témata byla doplňována cvičeními z učebnice Český jazyk 6 – 9 pro základní školy od 

nakladatelství SPN.  

Do výuky anglického jazyka bylo pořízeno Classroom Presentation Tool k učebnici Project 4th 

edition – internetové učebnice a pracovní sešity (Project 1 – 4) pro dva vyučující angličtiny. 

Německý jazyk byl vyučován ve školním roce 2020/2021 podle učebnice Deutsch mit Max (díl 1, 

2). K této učebnici náleží také stejnojmenný pracovní sešit.  

Při výuce francouzského jazyka byla využívána učebnice Le français entre nous s poslechovým CD.  

Zvláště v době distanční výuky byly používány vedle klasických metod i další aktivizační metody – 

komentované prezentace, vlastní videa, dokumenty, online cvičení, internetové zdroje a další 

digitální učební materiály. Po návratu k prezenční výuce byl kladen důraz na procvičení a upevnění 

učiva z distanční výuky a zvláště na konverzaci. 

Žáci 8. tříd si vybrali jako nepovinný předmět AJ konverzaci. AJ konverzace slouží k prohlubování 

a k aktivnímu používání anglického jazyka v písemné i hovorové formě. Výuka předmětu probíhala 

1x týdně v kmenové třídě. I tato výuka byla narušena koronavirovým obdobím, část výuky byla 

vedena prezenčně a část probíhala online. Ve výukovém programu daného předmětu budeme 

pokračovat také v následujícím školním roce.  

Žáci 9. třídy se připravovali na přijímací zkoušky na střední školy. V době pandemie probíhala 

příprava online, dále bylo žákům umožněno docházet dvakrát týdně do školy, aby se pod vedením 

vyučujících mohli připravovat na přijímací řízení z českého jazyka a matematiky. 

Podobně jako v minulém roce i letos se v důsledku pandemické situace kulturní akce většinou 

nemohly konat. Také soutěže probíhaly pouze v omezené míře a převážně v online podobě. Online 

soutěže BABYLON (soutěže ve čtenářské gramotnosti) se na jaře 2021 zúčastnily také naše žákyně. 

Pro podporu čtenářské gramotnosti byla ve škole vybudována nová školní knihovna se čtenářským 

koutkem. Kromě proměny prostor jsme rovněž aktualizovali řadu titulů. Velká část publikací byla 

vyřazena a nahrazena tituly pro děti vhodnějšími. (Ve výběru nových knih jsme se zaměřovali na 

knihy s dětským hrdinou.)  Další nákup je plánován na začátek nového školního roku, kdy by mělo 

dojít k oficiálnímu spuštění provozu školní knihovny.   

Stejně jako loni i v tomto školním roce mělo uzavření škol v době pandemie zásadní vliv 

na vzdělávací oblast jazyk a jazyková komunikace. Také v následujícím školním roce bude třeba 

dohnat chybějící učivo a neprobraná témata. 

 

 

 

10. 2. 2 Vzdělávací oblast matematika, informační a komunikační technologie 

 

Matematika 

Letošní školní rok byl ovlivněn mimořádnou situací – koronavirovou pandemií. 

Tradiční matematickou soutěží, která proběhla, byla matematická olympiáda. Základní i městská 

kola probíhala formou online. Mezi úspěšné řešitele patřila Eva Bui ze 7. třídy. 

Další soutěž, do které se naši žáci zapojili, bylo MaTeSo. Jedná se o soutěž pro žáky 5. tříd. Zde se 

do městského kola probojovali 2 žáci z 5. třídy – Simon Silárszky a Kevin Trinh. 

V prosinci jsme zvládli soutěž Brloh. Základní tři kola jsme zvládli online. Malé finále prezenčně 

ve škole v učebně informatiky. 

Většina výuky letos probíhala online v prostředí Teams. Přenesli jsme se přes začátečnické chyby, 

bojovali jsme s wifi signálem. Zhodnotili jsme, že v online výuce je téměř nemožné vyučovat 

geometrii. Proto se online výuka soustředila na aritmetiku a algebru a geometrii jsme ponechali do 

prezenční výuky. Učivo, které jsme nestihli probrat, přesouváme do dalšího ročníku. 

Během roku jsme neustále vyhodnocovali zapojování žáků do online výuky. Drtivá část (troufám si 

napsat 99,9%) žáků se do online výuky dostala. Většina chodila pravidelně. Část žáků měla 



problémy s odevzdáváním prací v termínu. Během března jsme proto zesílili snahu o aktivní 

zapojení do výuky těchto žáků. Oslovili jsme rodiče, mentory, asistenty a poprosili je o spolupráci. 

Tato akce byla velmi úspěšná a velká část dětí od této chvíle spolupracovala spolehlivě. 

Díky online výuce jsme i v prezenční výuce začali více používat informační technologie. Objevili 

jsme kvízy, testy, videa, prezentace a zajímavé webové stránky. V tomto trendu hodláme i nadále 

pokračovat. 

Žáci 9. ročníků se i letos intenzivně připravovali na přijímací zkoušky na SŠ. Nejprve měli přípravu 

online. Jakmile to epidemická situace dovolila, začali do školy docházet 2xtýdně na konzultace ve 

skupinkách po 6 žácích. Pilná příprava se vyplatila, protože téměř všichni naši žáci byli u 

přijímacích zkoušek úspěšní.  

V některých třídách na 2. stupni znovu proběhl projekt „rysy“. Výsledky toho nejlepšího mají 

možnost vidět ostatní žáci a učitelé na nástěnce v 1. patře.  

Během roku jsme se účastnili několika webinářů s matematickou tématikou. Jednalo se jak o 

webináře vzdělávací, tak informační (beseda s Cermatem, krajský kabinet matematiky). 
 

Matematika v praxi 

Tento volitelný předmět probíhal v prvním pololetí. Během září a října jsme stihli mít pouze tři 

vyučovací hodiny ve škole. Předmět poté probíhal distanční výukou.  
 

Informatika 

Výuka informatiky probíhala prezenční i distanční formou. Během distanční výuky byly opět 

připraveny zabezpečené účty všem žákům školy i na prvním stupni v prostředí Office 365. 

Synchronní výuka probíhala v prostředí MS Teams. Byly vytvořeny jednotlivé týmy tříd, které 

sloužili k vysílání vyučujících v jednotlivých třídách a umožnili i jejich střídání. Dále byla 

propojena elektronická žákovská knížka s odkazem do Teams a rozvrhem třídy což umožnilo 

snadný přehled v nastavení synchronní a asynchronní výuky.  

Porady pedagogického sboru rovněž probíhali v době uzavření škol v prostředí MS Teams se zápisy 

a přístupem ke sdíleným dokumentům.  

Projekt „Kroky k podpoře II“ pokračoval nabídkou klubů. „Kluby zábavné logiky a deskových 

her“, které probíhaly na celé škole od 3. do 7. ročníku. Žáci, kteří tyto kluby navštěvovali, se 

zdokonalili v logickém myšlení, herních strategiích a spolupráci. Škola tímto mohla pořídit další 

deskové hry, které jsme během roku používali v hodinách matematiky nebo v hodinách 

„intervencí“. Projekt „Kroky k podpoře II“ je financován z ESF. V době uzavření škol probíhali 

částečně synchronní formou podle pravidel MŠMT. 

I v oblasti informačních a komunikačních technologií proběhlo mnoho akcí, soutěží a žáci 

zpracovávali množství projektů: 

· Hour of code - Hodina kódu je celosvětová akce, které se účastní desítky milionů žáků z více než 

180 zemí světa. Základy programování prostřednictvím jednoduchých příkazů v přívětivém 

prostředí známých her jako např. Minecraft. V letošním roce vzhledem k uzavření škol proběhla 

soutěž dobrovolně v rámci předmětu informatika v ročnících 5. – 9. Žáci se tak měli možnost 

připojit do této světově početné skupiny. Hodina kódu proběhla také v klubech zábavné logiky a 

deskových her. 

· soutěž „Březen měsíc internetu“ – soutěžní otázky vymýšleli žáci 9. ročníku, letos neproběhla 

z důvodu uzavření školy. Byla pouze připravena pro případnou prezenční výuku. 

· do soutěže „Bezpečně v kyberprostoru“, se zapojili úspěšně žáci 7. A, a získali v kategorii video 2. 

místo. Soutěž pravidelně pořádá Jihomoravský kraj a Krajské ředitelství policie Jihomoravského 

kraje. 

· iBobr – internetová soutěž pro žáky 6. - 9. ročníku 

- projekt třídní časopis pro žáky 5. tříd 

· projekt kalendář, přihláška na školní výlet – 6. ročník 

· projekt rozvrh třídy - 7. ročník 

· projekt časosběr v předmětu digitální fotografie - 8. ročník 



V hodinách informatiky byly využívány i zařízení žáků tzv. BYOD. Nedílnou součástí výuky jsou 

osobní účty žáků.  

V distanční výuce informatiky jednotlivých ročníků byly využity nástroje MS Office 365. Sdílení 

dokumentů, textový editor Word, Excel, PowerPoint a email.  

 

Počítačová grafika 

Volitelný předmět počítačová grafika pro žáky sedmých tříd probíhal převážně asynchronně. 

Vzhledem k situaci byl zvolen online nástroj pro práci z domu. Výukové lekce si tak mohli žáci 

vyzkoušet v programu pro grafický design - CANVA.  

 

Digitální fotografie 

Volitelný předmět digitální fotografie, proběhl ve třídě VIII. B. Pozornost jsme věnovali jednak 

teorii, ve které jsme se dotkli chyb ve fotografii, kompozice a nastavení režimů focení. Současně 

jsme s využitím vlastních fotoaparátů fotili tematické celky. V distanční části žáci měli dle svých 

možností fotit časosběr, procvičit hloubku ostrosti a pokusit se zachytit emoce – Stav nouze.  
 

 

 

10. 2. 3 Vzdělávací oblast člověk a společnost 

 

Školní rok 2020/2021 byl poznamenán probíhající pandemií a s ní spojenou distanční výukou. Ta se 

nejvíce odrazila v plánovaných akcích a projektech, které se v tomto školním roce nekonaly. 

Jedinou výjimkou bylo úspěšné dokončení projektu Příběhy našich sousedů, který organizuje Post 

Bellum. Účastnili se ho 2 žáci a 2 žákyně devátého ročníku, kteří celý projekt absolvovali 

prostřednictvím konzultací přes MS Teams, stejně jako závěrečnou prezentaci před odbornou 

porotou a veřejností. 

Distanční výuka probíhala ve formě jedné hodiny synchronní (MS Teams) a jedné hodiny 

asynchronní v podobě samostudia, ve které tvořily největší objem pracovní listy, kvízy, či 

samostatné úkoly. Všechny úkoly podléhaly doporučením MŠMT a byly koncipovány tak, aby 

rozvíjely tvořivost a samostatnost a úkoly byly splnitelné jak online (přes Edookit) či v papírové 

podobě pro ty z žáků, kteří neměli přístup k technickému vybavení. 

Občanská výchova byla vyučována pouze asynchronně prostřednictvím úkolů v Edookitu a pouze 

v takové míře, aby nedocházelo k přetěžování žáků předměty výchovného charakteru. Úkoly byly 

směřovány prakticky, měly podobu pracovních listů, kvízů, či výsledků vlastní práce. 

 
 

 

10. 2. 4 Vzdělávací oblast člověk a příroda 

 

Výuka probíhala prezenční i distanční formou v rámci opatření MŠMT. Synchronní výuka 

probíhala v prostředí MS Teams a byla propojena přes rozvrh elektronické žákovské knížky 

Edookit. Práce z asynchronní výuky byly odevzdávány v prostředí domácích úkolů Edookit.  

 

Přírodopis, Přírodopisné praktikum, Fyzikální praktikum, Chemie, Chemická praktika 

 

Přírodopis 

Výuka předmětu probíhala ve všech ročnících formou střídání synchronní a asynchronní výuky. 

V rámci synchronní výuky byly žákům k dispozici PowerPointové prezentace, elektronické zdroje a 

obrazový materiál. V rámci asynchronní výuky žáci plnili zadané úlohy formou řešení úkolů a 

vyhledávání v tištěných i elektronických odborných zdrojích. Výsledky práce žáků byly pravidelně 

kontrolovány a hodnoceny vyučujícími tak, aby žáci měli adekvátní zpětnou vazbu, která jim 

pomohla zvládnout obtíže spojené s distanční výukou. 



Chemie 

V rámci synchronní výuky žáci absolvovali učivo v plném rozsahu daném ŠVP, bohužel byla 

z důvodu distanční výuky značně omezena praktická výuka chemie. Materiály k výuce i samostudiu 

byly žákům poskytnuty formou PowerPointových prezentací a dalších elektronických výukových 

materiálů a motivačních didaktických videí.  

V rámci asynchronní výuky žáci plnili zadané úlohy a procvičovali probrané učivo pomocí 

elektronických procvičovacích a opakovacích programů. Výsledky práce žáků byly pravidelně 

kontrolovány a hodnoceny vyučujícími, tak, aby žáci měli adekvátní zpětnou vazbu, která jim 

pomohla zvládnout obtíže spojené s distanční výukou. 

• Školní kolo celorepublikové soutěže Mladý chemik, žáci postoupili do krajského kola.  

• Účast v krajském kole celorepublikové soutěže Mladý chemik. 

• Účast v soutěži KORCHEM. 

Přírodopisné praktikum  

Žáci 6. ročníku absolvovali předmět Přírodopisné praktikum ve zkrácené formě v důsledku omezení 

výuky během protiepidemických opatření. Žáci se seznámili se stavbou a funkcí mikroskopu, 

technikou přípravy nativních biologických preparátů a technikou mikroskopování. V rámci 

časových možností proběhlo pozorování základních živých i neživých přírodnin a praktická 

pozorování v terénu. 
 

Chemická praktika 

Chemická praktika je volitelný předmět v 8. a 9. ročníku. V letošním školním roce si tento předmět 

vybrala třída 8. A a 9. třída. 8. A začala v prvním pololetí. Před prvním uzavřením škol jsme stihli 

pouze 3 laboratorní práce a jednu laboratorní práci jsme zvládli v prosinci. 9. třída navazovala na 

praktika z loňského roku. Během prezenční výuky jsme stihli pět laboratorních prací (kyseliny, 

hydroxidy, pH a základy organické chemie). 
  
Fyzika 

Během distanční výuky žáci dostávali pravidelné týdenní úkoly v rámci asynchronního vzdělávání. 

Synchronní výuka probíhala převážně jednou týdně v prostředí MS Teams. Pro distanční výuku 

byly využívány prezentace, výuková videa, sdílená obrazovka a další online nástroje. Pochopení 

probraného učiva bylo ověřováno pomocí kvízů a prací, které žáci zasílali učiteli ke kontrole 

prostřednictvím školního systému Edookit. V hodnocení žáků byly používány prvky formativního 

hodnocení a zveřejněných komentářů.  
 

• Školní kolo celorepublikové soutěže Mladý chemik, žáci postoupili do krajského kola. Účast 

v krajském kole celorepublikové soutěže Mladý chemik. Účast v soutěži KORCHEM. 

• Astronomická olympiáda – účast žáků 2. stupně ve školním kole. 

• Referáty žáků a prezentace k tématům zvukové jevy, rychlost zvuku, ultrazvuk, infrazvuk, 

astrofyzika, sluneční soustava, jaderná energie a astrofyzika, dále pak osobnosti – J.Watt, J. 

Joule, A. Volta, Ampér, Ohm 

• BYOD – v rámci referátů a metodických výstupů využívají žáci svá vlastní elektronická 

zařízení – mobilní telefon, tablet. 

• Kahoot.it – nově využívaný nástroj pro interaktivní procvičení látky  

• Nabídka soutěží – Fyzikální olympiáda, Archimediáda 

Fyzikální praktikum 

Fyzikální praktikum proběhlo pololetně v šestém ročníku. Žáci poznávali, jak funguje svět kolem 

nás. Prováděli naučné a zábavné pokusy a praktická měření. Vyrobili si několik fyzikálních hraček. 

Během distanční výuky pracovali jednak na zadaných domácích pokusech a samostatném pokusu 

dle vlastního výběru. 

Laboratorní práce – objem, průměrná rychlost, hustota, těžiště, 

Pomůcky: nově zakoupené učebnice fyziky pro 6. a 7. ročník 



Zeměpis 

Do výuky zeměpisu zasáhlo uzavření škol a přechod na distanční výuku. Vyučující na tuto situaci 

reagovali tvorbou vlastních videí, prezentací a kvízů z různých zeměpisných oblastí. Využívali 

online atlasy i řadu natočených videí a upoutávek od různých tvůrců k přiblížení a objasnění učiva a 

jeho zpřístupnění žákům při výuce na dálku. Vzhledem k výše uvedeným omezením se nepodařilo 

realizovat některé plánované akce (Planeta 3000, Den Země, turisticko-zeměpisné výlety, terénní 

cvičení). Tyto akce byly přesunuty na následující školní rok. Naopak se podařilo zareagovat na 

danou situaci při realizaci školního kola zeměpisné olympiády, které proběhlo online přes aplikaci 

wizer.me. Do okresního online kola postoupilo 7 žáků. 

 

Zeměpisné praktikum  

Volitelný předmět Zeměpisné praktikum pokračoval i v distanční výuce formou krátkých úkolů, 

které mohli žáci plnit každý sám podle svých možností jak prostřednictvím výpočetní techniky 

(online mapy) či pomocí vlastního pozorování venku. V prezenční výuce byla snaha o co nejvyšší 

míru pobytu venku v areálu školy. 

 
 

10. 2. 5 Vzdělávací oblast umění a kultura 
 

Letošní školní rok byl velmi poznamenán nepříznivou epidemickou situací způsobenou virovým 

onemocněním SARS - CoV2. Téměř tři čtvrtiny školního roku probíhala výuka v online prostředí 

MS Teams a především výchovné předměty tím značně utrpěly. Výtvarná i hudební výchova byla 

v průběhu distanční výuky rozvrhově krácena a probíhala ve většině případů asynchronně.  

Žákům bylo představeno učivo formou prezentací, výstupem jejich práce byly vypracované 

pracovní listy na dané učivo. V rámci hudební výchovy bylo využito online prostředí k aktivní 

tvorbě žáků online hudebních her. Výuka tzv. „na dálku“ z domácího prostředí nám nabídla ale i 

jiné možnosti. Žáci vytvářeli např. hudební nástroje z materiálů, které jim jejich domácnosti 

poskytly. Ty pak byly následně prezentovány v online hodinách, případně prezenčně v krátkém 

časovém úseku v období měsíců listopad a prosinec, kdy probíhala výuka tzv. rotačním způsobem. 

Výtvarná výchova byla realizována v řadě případů mezipředmětově, např. výtvarným zpracováním 

daného učiva předmětu. Nejčastěji byla tato forma výuky výtvarné výchovy využita v propojení 

s hodinami dějepisu, zeměpisu či občanské výchovy. Žáci si zakládali své projekty do portfolia, 

které bylo podkladem pro jejich hodnocení a po návratu k prezenční formě výuky mohlo být plně 

využito ve škole. 

Od druhé poloviny měsíce května probíhala již opět standartní prezenční výuka žáků ve škole. 

Období do konce školního roku bylo v rámci těchto předmětů využito především k upevnění učiva 

prezentovaného při distanční výuce a dokončení výtvarných prací žáků.  

Ale i nadále přetrvaly některé aktivity, které si žáci oblíbili během distanční výuky, např. hra 

Kahoot, která je velmi dobrým nástrojem k opakování učiva. 

Nepříznivá epidemická situace bohužel přerušila nebo vůbec neumožnila realizovat již tradiční 

projektové akce či vyzkoušet některé novinky. Ještě počátkem školního roku jsme optimisticky 

věřili v zopakování návštěvy divadelního představení v Národním divadle Brno, žákům byla 

nabídnuta ke zhlédnutí známá česká opera Prodaná nevěsta. Dalším neuskutečněným projektem 

byla očekávaná událost mezi žáky 8. a 9. tříd, a to Školní ples. Žáci se na ni připravují v rámci 

hodin hudební výchovy, kde se seznámí s historií společenských i lidových tanců a poté pilně 

nacvičují taneční kroky. V hodinách výtvarné výchovy či praktických činností vytváří výzdobu, 

dekorace, plakáty a pozvánky.  

Jeden projekt, i přes neúčast žáků na prezenční výuce ve škole, se nakonec podařilo realizovat. 

Proběhla celoškolní výtvarná událost s názvem „Velikonoční výzva“, která přinesla nejenom dětem, 

ale i rodičům do nelehké doby změnu a oživení. Žáci 1. až 9. tříd během 14 dnů v domácím 

prostředí vytvářeli a zdobili velikonoční vajíčka, zajíčky, kuřátka a další atributy spojené 

s Velikonocemi, které přinesli do určeného prostoru školy. Původním záměrem bylo společné 



ozdobení jednoho velikonočního stromu před školou. Zájem a nadšení nakonec předčilo naše 

očekávání a výrobky ozdobily stromy dva i celý venkovní prostor před budovou školy.  

Forma distanční výuky však nevyhovovala všem žákům, především žáci se SVP a žáci s OMJ byli 

značně znevýhodněni. Byly jim upraveny podmínky pro úspěšné absolvování výchovných 

předmětů a naplnění očekávaných výstupů. 

 

 

10. 2. 6 Vzdělávací oblast člověk, zdraví a svět práce 

 

Praktické činnosti 

Předmět praktické činnosti byl v tomto školním roce značně ovlivněn přechodem na distanční 

výuku. V prezenční výuce, která probíhala na začátku a na konci školního roku jsme se tradičně u 

žáků zaměřovali na rozvíjení především tvořivosti, prostorové dovednosti, schopnosti spolupráce a 

tolerance při prosazování vlastních postupů a cílů. Výsledkem činnosti v hodinách byly zvláště 

tematicky zaměřené výrobky, výzdoba tříd a různé druhy pokrmů, které žáci připravovali ve 

výukové kuchyni při dodržení veškerých bezpečnostních opatření. V rámci možností se i letos žáci 

zapojili do úklidu prostor školy, pečovali o zeleň a rostliny v areálu školy. Na podporu pěstitelských 

prací, které spadají do tohoto předmětu, byly na školní zahradu pořízeny vyvýšené záhony. V době 

distanční výuky byly praktické činnosti řešeny asynchronní formou práce, kdy jednotliví vyučující 

zadávali třídám úkoly individuálně, např. formou pracovních listů zaměřených na volbu povolání – 

Svět práce, Volba povolání, Povolání, Profese a pracovní prostředky. Velkou oblastí, která spadá do 

tohoto předmětu, je podpora volby povolání a s tím spojený výběr vhodné střední školy a úspěšné 

absolvování přijímacího řízení. Z důvodu přerušení prezenční výuky v době koronavirové epidemie 

byla většina naplánovaných akcí zrušena. Vzhledem k již výše zmíněným důvodům neproběhl letos 

ani tradiční miniveletrh středních škol a žáci 8. a 9. ročníku neměli možnost navštívit oborové dny 

na vybraných brněnských středních školách a IPS ÚP Brno – město. Některé střední školy nabízely 

Dny otevřených dveří online formou. Informace o přijímacích zkouškách, dnech otevřených dveří, 

případně pomoc s vyplňováním přihlášek zprostředkovávala výchovná poradkyně. Organizace 

přijímacích zkoušek na střední školy byla pozměněna dle vládních nařízení. V průběhu měsíce 

listopadu avizovalo MŠMT, jakým způsobem se změní přijímací řízení a jednotné přijímací 

zkoušky ve školním roce 2020/2021 – ředitel SŠ mohl využít jednotnou přijímací zkoušku, nebo 

mohl připravit školní zkoušku, nebo (v případě předpokladu nižšího počtu uchazečů na danou SŠ) 

mohl ředitel školy rozhodnout o přijetí bez konání zkoušky. 

 

Tělesná výchova 

Do výuky tělesné výchovy a organizace tělovýchovných akcí výrazně zasáhlo uzavření škol 

z důvodu koronavirové epidemie a přechod na distanční výuku. I v době prezenční výuky byly 

hodiny tělesné výchovy vzhledem k bezpečnostním opatřením značně omezeny. Většinou byly 

řešeny pouze pobytem na čerstvém vzduchu, tedy vycházkami v okolí školy bez možnosti aktivního 

zapojení žáků. Po většinu školního roku tedy nemohlo být využíváno výborné materiální a 

prostorové zázemí školy a byly zrušeny prakticky všechny tradiční naplánované sportovní akce jako 

např. lyžařský výcvikový kurz, hodiny bruslení na černovickém kluzišti, tradiční vánoční turnaj ve 

vybíjené, školní ples, turnaj v kopané, plnění Odznaku všestrannosti a další. Předmět tělesná 

výchova byl vyučován asynchronní formou. V měsíci květnu proběhl na naší škole tělovýchovný 

projekt „Život v běhu“, který se snažil soutěživou formou zapojit do pravidelného pohybu co 

nejvíce žáků i jejich rodinných příslušníků. Po uvolnění bezpečnostních opatření v závěru školního 

roku hodiny tělesné výchovy již probíhaly v normálním režimu, a dokonce se podařilo zorganizovat 

několik sportovních akcí – sjíždění řeky na raftech (9. ročník), XIX. ročník černovické atletické 

olympiády (2. stupeň) a školní výlety se sportovním zaměřením. V plánu je všechny odložené akce 

realizovat dle možností v příštím školním roce. 

 

 



Výchova ke zdraví 

V letošním školním roce nebyly plánovány žádné mimoškolní akce v rámci předmětu výchova ke 

zdraví. Bylo plánováno objednávat akce „ad hoc“ dle epidemické situace. Ta se nakonec vyvinula 

tak, že žádné akce nebylo možné ani uskutečnit. Na začátku školního roku jsme zahájili tradiční 

úvodní témata: 

6. ročník – rodina 

7. ročník - zdravý životní styl a výživa 

8. ročník - protidrogová prevence 

9. ročník - zodpovědný přístup k sexu, plánované rodičovství a reprodukční zdraví 

V průběhu distančního vyučování byla výchova ke zdraví realizována formou zasílání prezentací a 

pracovních listů. Žáci vyplňovali k hodnocení test poskytování první pomoci, pracovní listy se 

týkaly dodržování hygienických opatření, žáci vytvářeli různé plakáty. Žákům i rodičům byli 

přeposílány odkazy s preventivní tématikou, která je z velké části obsahem předmětu. Zde mohou 

zejména rodiče najít inspiraci, rady a doporučení pro diskuzi se svými dětmi na témata prevence 

zneužívání návykových látek, bezpečné chování v kyberprostoru, netolismu (závislosti na internetu 

ve všech formách – hry, chatování, sociální sítě, nadužívání mobilů apod.), prevence poruch příjmu 

potravy apod. Pouze někteří žáci měli problémy se splněním a odevzdáním úkolů, přičemž většina 

splnila. 

 

 

10.3 Zhodnocení činnosti Školního poradenského pracoviště 

 

Členové školního poradenského pracoviště (dále ŠPP) poskytují v rámci svých kompetencí služby 

spadající do oblasti poradenských služeb.  

Ve školním roce 2020/2021 pracovalo ŠPP ve složení výchovný poradce Mgr. Ivana Šlosarová, 

metodik prevence Mgr. Simona Marenčáková, speciální pedagog Mgr. Kateřina Polanská a školní 

asistent Bc. Sabina Hanáková. 

Poradenský tým poskytuje služby žákům, jejich zákonným zástupcům i pedagogickým 

pracovníkům školy. Spolupracuje s organizacemi a institucemi z vnějšího prostředí školy, 

především s pedagogicko-psychologickými poradnami, speciálně pedagogickými centry, střediskem 

výchovné péče a prevence, OSPOD v rámci města Brna. 

Kompetence k práci jsou rozděleny mezi členy týmu dle jejich zaměření na danou problematiku, 

v případech, které vyžadují jejich spolupráci, postupují koordinovaně. 

ŠPP úzce spolupracuje s asistenty školy, poskytuje jim metodické vedení, školní asistent Bc. 

Hanáková koordinuje jejich činnost. V době distanční výuky úzce spolupracovalo ŠPP s asistenty 

pedagogů na zajištěné péče o žáky ohrožené školním neúspěchem, a to formou podpory v online 

prostředí při řešení organizačních záležitostí výuky nebo prezenční formou podpory při 

individuálních setkáních ve škole.  

Nepříznivá epidemická situace způsobená onemocněním SARS-coV2 během školního roku 

2020/21 ovlivnila i činnost ŠPP, které zintenzivnilo svá jednání z důvodu potřeby koordinace 

postupů při řešení aktuálních situací. Jednalo se především o rizikové projevy chování žáků 2. 

stupně během distančního vzdělávání, kdy se žáci museli vyrovnat se změnou ve vzdělávacích 

harmonogramech a z toho plynoucích časových prodlev bez možnosti přímého dohledu nad nimi.  

Další výraznou problematikou byla již zmiňovaná podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, 

žáků se SVP i žáků s OMJ. Koordinovaným postupem jim byla poskytnuta péče ze strany 

výchovného poradce, speciálního pedagoga   a dojednána podpora asistentů pedagoga. Často 

řešeným tématem se stala zvýšená omluvená absence při distanční formě výuky nebo neomluvená 

absence. V konkrétních případech byla vysoká neomluvená absence řešena s dalšími orgány péče o 

dítě.  

Z důvodu neprobíhajících prezenčních zápisů do prvních tříd, ŠPP intenzivně spolupracovalo 

s mateřskými školami v městské části, a to především z důvodu zajištění podkladů pro přípravu a 



zajištění péče a podpory budoucích žáků prvních tříd. Rovněž nemohl být realizován seznamovací 

program pro předškoláky, který každoročně základní škola organizuje. 

Citlivou problematikou stále zůstává podpora a vzdělávání žáků s OMJ. V době distanční výuky 

byla částečně omezena jejich individuální podpora a omezeny možnosti vzdělávání v českém 

jazyce. Odlišné kulturní prostředí komplikovalo jejich pravidelnou školní docházku a vzdělávání, 

posun v českém jazyce v řadě případu stagnoval nebo se mírně zhoršil. I době distanční výuky 

spolupracuje ŠPP s vyučujícími na vytvoření funkčních vzdělávacích mechanismů žáků s OMJ 

v rámci jednotlivých předmětů.  

Zhodnocení činnosti výchovného poradce, metodika prevence a speciálního pedagoga v oblasti 

realizace předmětu speciální péče jsou součástí této výroční zprávy. 

   

10.4 Zhodnocení činnosti výchovného poradenství a vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami včetně zhodnocení předmětu Speciálně pedagogická péče 

 

Letošní školní rok, silně poznamenaný nepříznivou epidemickou situací, ovlivnil i oblast 

výchovného poradenství. Podpora žáků v online prostoru, tzv.  „na dálku“ nemusí být tak efektivní 

a přínosná a je i obtížněji realizovatelná v porovnání s prezenční formou.  

Výchovný poradce je členem Školního poradenského pracoviště, kde spolupracuje na řešení 

problémů s dalšími jeho členy - metodikem prevence, speciálním pedagogem a školním asistentem. 

Do kompetence výchovného poradce spadá péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

žáky s neprospěchem i žáky nadané. Řeší otázky spojené se školní docházkou, napomáhá při řešení 

problémových situací mezi žáky. Velkou část své činnosti věnuje oblasti kariérového poradenství 

žáků a výchově k volbě povolání. Některé ze zmiňovaných oblastí nebylo možné v letošním 

školním roce zcela naplnit, některé ve velmi omezené či pozměněné míře. 

Výchovný poradce zabezpečuje ve škole především administrativní a metodickou část výchovně 

vzdělávací oblasti u žáků se speciálně vzdělávacími potřebami (dále SVP). Mezi jeho další činnosti 

patří zprostředkování diagnostiky speciálně vzdělávacích potřeb, komunikace se zákonnými 

zástupci, konzultace se zástupci spolupracujících institucí v oblasti poradenských služeb, jako jsou 

např. pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra i zástupci dalších 

spolupracujících institucí. Na základě doporučení Školského poradenského zařízení (dále ŠPZ) 

koordinuje vznik a plnění individuálních vzdělávacích plánů pro žáky se SVP. V neposlední řadě 

řeší problémové situace žáků vyžadujících okamžitou intervenci.  

Role výchovného poradce v inkluzivním vzdělávání spočívá v koordinaci vzdělávacích postupů a 

organizaci výuky mezi vyučujícími, třídními učiteli, asistenty pedagogů i speciálním pedagogem u 

žáků se SVP. Z prostředí mimo školu konzultuje výchovný poradce se zástupci jednotlivých 

školských poradenských zařízení doporučení ke vzdělávání žáků se SVP a účastní se společných 

pracovních setkání.  

Doporučení ke vzdělávání vydaná ŠPZ projedná se zákonnými zástupci žáka, vysvětlí jim 

metodické postupy ve vzdělávacím procesu, organizaci vzdělávání, úpravy obsahu vzdělávání, 

dopady diagnostikovaných poruch do vzdělávání žáka, případně úpravy v očekávaných výstupech, 

hodnocení žáka, pravidla při využívání pomůcek a speciálních učebnic a u žáků 9. tříd úpravy 

podmínek přijímání ke vzdělávání na středních školách. Po seznámení s obsahem doporučení ke 

vzdělávání podepisuje zákonný zástupce informovaný souhlas, který zůstává ve spisu žáka 

v evidenci výchovného poradce. Ten následně seznámí i všechny vyučující podílející se na 

vzdělávání daného žáka s doporučením ŠPZ, případně koordinuje a zajišťuje společně s ředitelem 

školy realizaci výuky předmětu speciálně pedagogické péče. Podpora žáků se SVP formou 

pedagogické intervence byla v průběhu letošního školního roku úpravou vyhlášky MŠMT 

pozměněna. Pedagogickou intervenci již nedoporučuje ŠPZ, ale určuje a o její realizaci rozhoduje 

přímo škola. Snižuje se tak administrativní zátěž pro školy, ale především podpora může být lépe 

zacílena na žáky ohrožené školním neúspěchem, aniž by museli absolvovat pedagogicko 

psychologické vyšetření v ŠPZ. Další předností je její možnost okamžitého využití bez čekání na 

doporučení ŠPZ a poskytnutí v době aktuální potřeby žáka. Jednou z možností podpůrného opatření 



pro žáka může být i doporučení vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu. Na jeho 

sestavení spolupracuje výchovný poradce s třídním učitelem a vyučujícími dotčených předmětů 

dle doporučení ŠPZ, případně speciálním pedagogem vyučujícím předmět speciálně pedagogické 

péče. S vypracovaným vzdělávacím plánem seznamuje výchovný poradce zákonného zástupce žáka 

i žáka samotného. 

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami absolvují kontrolní vyšetření v ŠPZ, a to nejdéle jednou 

za dva roky. Letošní nepříznivá epidemická situace zapříčinila nejen uzavření škol a přechod 

z prezenční na distanční výuku, ale i uzavření poradenských pracovišť, což vedlo k provizornímu 

řešení vzniklé situace. Doporučení ke vzdělávání u žáků, u kterých nedošlo ke zhoršení 

diagnostikovaného stavu, ŠPZ po konzultaci se školou o jeden rok prodloužila a ponechala je 

v platnosti. 

K novému vyšetření mohou být rovněž doporučeni žáci s výukovými obtížemi, u kterých 

nedostačuje ke kompenzaci jejich obtíží individuální přístup vyučujících během vzdělávacího 

procesu ani školou nastavená podpora plánu pedagogické podpory. Návrh doporučení ke vzdělávání 

žáka se SVP nejprve projedná ŠPZ se školou. Výchovný poradce je pověřeným pracovníkem školy, 

který vede jednání s poradnami a centry. Po vzájemném odsouhlasení návrhu doporučení, vystaví 

ŠPZ doporučení ke vzdělávání. Žáci se SVP mohou být po vyšetření v ŠPZ zařazeni dle svých 

vzdělávacích obtíží do 2. až 5. stupně podpůrných opatření. 

Při péči o žáky se SVP spolupracuje výchovný poradce s pedagogicko- psychologickými 

poradnami.  Většina žáků naší školy je klienty Pedagogicko- psychologické porady Brno, pracoviště 

Lomená. Spolupracujeme i s dalšími pracovišti Pedagogicko- psychologické poradny Brno, např. 

pracoviště Kohoutova nebo Zachova, ale žáci jsou postupně převáděni do péče spádového 

pracoviště, tedy na pracoviště Lomená. Dále spolupracujeme s Pedagogicko- psychologickou 

poradnou Voroněžská, Brno, Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou Brno ale i 

s mimobrněnskými pedagogicko- psychologickými poradnami, např. Pedagogicko- psychologickou 

poradnou ve Vyškově. Doporučení ke vzdělávání u žáků s PAS konzultuje výchovný poradce 

s pověřenými pracovníky ze Speciálně-pedagogického centra při ZŠ Brno, Štolcova. Se Základní 

školou logopedickou na Veslařské spolupracujeme při nastavení optimálních vzdělávacích postupů 

u žáků s vadami řeči. Nově jsme začali spolupracovat se Školním poradenským pracovištěm při 

Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole Ibsenka Brno, neboť se stala 

naší žákyní dívka s mentální retardací. 

Na základě doporučení ŠPZ realizujeme u žáků naší školy podpůrná opatření 2. až 4. stupně. 

V nejvyšším stupni podpůrného opatření je zařazen žák s OMJ a s PAS. Byl mu sestaven 

individuální vzdělávací plán, ve kterém byl upraven obsah vzdělávacího programu dle jeho potřeb a 

upraveny očekávané výstupy vzdělávání dle RVP ZV. Dalším z podpůrných opatření, které je 

nezbytné pro realizaci jeho vzdělávání je personální podpora asistenta pedagoga a úprava 

v organizaci vzdělávání, a to v navýšení počtu hodin výuky českého jazyka.  

Žáci se SVP mohou mít jako podpůrné opatření doporučen individuální vzdělávací plán (dále IVP), 

který je sestaven podle doporučení ŠPZ na základě žádosti zákonných zástupců předložené řediteli 

školy. Při sestavení IVP spolupracují výchovný poradce, třídní učitel, učitelé podílející se na 

vzdělávání žáka, případně speciální pedagog.  Před realizací IVP ho projedná výchovný poradce se 

zákonnými zástupci žáka i žákem samotným. Počet žáků s podpůrným opatřením formou IVP 

v průběhu školního roku kolísá, ve vyšších ročnících druhého stupně není již  žákům přiznáváno v 

tak velkém počtu z důvodu postupné přípravy na přestup na SŠ.  

Výchovný poradce eviduje v závěru školního roku 2020/2021 celkem 27 žáků, u kterých byl 

realizován IVP, z toho bylo 10 žáků 1. stupně a 17 žáků 2. stupně.  

IVP může obsahovat změnu v organizaci výuky žáka. Pedagogické intervence, během které pracují 

vyučující se žákem na zmírnění výukových obtíží a procvičují nedostatečně upevněné učivo, jsou 

již od poloviny roku 2021 v kompetenci školy.  ŠPZ může škole tuto formu podporu žáka 

navrhnout, nicméně její realizace zůstává i přesto v kompetenci školy. Pedagogická intervence je 

realizována mimo vyučování. V době distanční výuky probíhala v online prostoru, vždy v čase po 

dohodě vyučujícího, žáka a zákonného zástupce. Na 1. stupni probíhala pedagogická intervence u 4 



žáků, na 2. stupni u 6 žáků, přičemž u dvou žáků 2. stupně byla realizována v rozsahu 2 hodin 

týdně.  

Další doporučeným podpůrným opatřením v organizaci výuky u žáků se SVP je předmět speciálně 

pedagogické péče, který je realizován v průběhu vyučování a nahrazuje výuku u předmětů 

s vícehodinovou dotací, nejčastěji v hodinách českého jazyka, kde dochází k nápravám 

logopedických vad, vad řeči, koncentrace pozornosti, nácviku grafomotoriky, sluchových i 

zrakových obtíží daného žáka.  Je vyučován speciálním pedagogem Mgr. Kateřinou Polanskou. Na 

1. stupni navštěvovalo PSPP  9 žáků, na 2. stupni 6 žáci. U tří žáků probíhala výuka v rozsahu 2 

hodin předmětu speciálně pedagogické péče týdně. V době distanční výuky probíhaly nápravy v 

rámci PSPP v online prostředí. Vzhledem k náročnosti organizace a realizace v této době byly 

dvouhodinové dotace předmětu kráceny na jednohodinovou výuku.  

Kromě pedagogické intervence, nabízí škola podporu žákům ohroženým školním neúspěchem v 

rámci projektu „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně“, financovaného 

z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Výuku těchto hodin zajišťují vyučující 1. i 2. 

stupně. Do programu jsou vybíráni žáci ohrožení školním neúspěchem, kteří o něj projeví zájem, 

v případě mladších žáků projeví zájem zákonní zástupci. V době distanční výuky pokračovala 

podpora těchto žáků v online prostředí MS Teams. Vzhledem k náročnosti výuky i organizačních 

záležitostí v době špatné epidemické situace způsobené onemocněním SARS –coV2 byla podpora 

žáků ohrožených školním neúspěchem více než žádoucí.  

Po průzkumu mezi žáky v otázkách orientace v online prostředí, řešení organizačních záležitostí i 

distanční výuky samotné byli navrženi na podporu další žáci, kterým hrozil školní neúspěch a 

nezvládnutí komplikované situace. Po projednání návrhu podpory členy ŠPP, byla žákům nabídnuta 

podpora v online prostoru nebo prezenčně individuálním formou přímo ve škole. O její zajištění se 

postarali asistenti pedagoga, vždy po předchozí konzultaci s vyučujícím daného předmětu či třídním 

učitelem. 

Ve škole působí 10 asistentů pedagoga, 4 u žáků 1. stupně, 6 u žáků 2. stupně. V jedné třídě jsou 

přítomni dva asistenti pedagoga. Spolupracují s výchovným poradcem při sestavování IVP žáků, 

společně konzultují vzdělávací postupy a organizační stránku vzdělávání. Výchovný poradce 

poskytuje metodickou podporu také učitelům při vzdělávání žáků se SVP, informuje je o počtech 

žáků i změnách v jejich doporučeních. Společně konzultují potřeby žáků před jejich vyšetřením 

v ŠPZ, sestavují  IVP a PLPP.  

V kompetenci školy nadále zůstává nastavení 1. stupně podpůrných opatření. Vyučující tak mají 

možnost přistupovat k žákovi individuálně a podpořit ho v oblastech vzdělávání, které mu činí 

obtíže. 

Pokud toto opatření není již dostačující, ve spolupráci s výchovným poradcem a dalšími 

vyučujícími podílejícími se na vzdělávání žáka mu sestaví plán pedagogické podpory (dále PLPP), 

kde je definováno, jaké metody a postupy, které povedou k jeho zlepšení, budou použity, které 

pomůcky může žák využívat, jak by měla probíhat domácí příprava a spolupráce s rodinou. Tento 

dokument napomáhá pedagogům utřídit si stanovené metody a postupy, koordinuje jejich činnost a 

umožňuje jim po jeho vyhodnocení hledat nejoptimálnější řešení vedoucí k podpoře žáka a jeho 

školních výsledků. S plánem je seznámen žák i zákonní zástupci. V případě jejich nezájmu či 

nespolupráce se školou se nevylučuje jeho využití ve prospěch žáka. PLPP může být rovněž 

doporučen ŠPZ u žáků s méně závažnými vzdělávacími obtížemi nebo poruchami chování.  PLPP 

se pravidelně vyhodnocuje, nejdéle však po třech měsících. PLPP byl v letošním školním roce 

využit na podporu dvou žáků 1. stupně a dvou žáků 2. stupně.  

Jednou z pravidelných činností výchovného poradce je provádění depistáží v 1. třídách v průběhu 1. 

čtvrtletí školního roku a následná šetření v ostatních třídách v průběhu celého školního roku. 

Vzhledem ke specifičnosti školního roku probíhaly depistáže pouze v 1. A, z důvodu objektivního 

zhodnocení posunu u žákyně se SVP, a to opakovaně v průběhu druhého pololetí školního roku.  

Šetření ve třídách 1. stupně probíhala až v průběhu druhého pololetí, vždy po konzultaci s třídním 

učitelem. Byly řešeny stávající výukové obtíže žáků a konzultovány případné úpravy doporučení ke 

vzdělávání pro jednání se ŠPZ. 



Do kompetence výchovného poradce spadá i oblast péče o žáky s OMJ. Naši školu navštěvuje  

pětina žáků s OMJ, převážnou část tvoří žáci vietnamské národnosti, další početnou skupinou jsou 

žáci z Ukrajiny. Školu navštěvují i žáci anglicky mluvící či žáci ze Slovenska. Žáci jsou začleněni 

do třídních kolektivů, spolužáci s nimi komunikují česky, pomáhají jim při výuce i s překonáváním 

jazykové bariéry. Pokud se ve třídě vyskytne více žáků jedné menšiny, často využívají ke 

komunikaci mezi sebou svůj mateřský jazyk a tvoří menší komunity. Výchovný poradce ve 

spolupráci s týmem ŠPP i jednotlivými vyučujícími se snaží postupnými kroky o zefektivnění jejich 

výuky v českém jazyce a podporu při adaptaci na nové odlišné kulturní prostředí. Tuto skutečnost 

různorodosti berou žáci jako běžnou součást jejich vzájemného soužití a nezaznamenali jsme žádný 

projev intolerance nebo rasové nesnášenlivosti. Multikulturní vztahy jsou upevňovány i v rámci 

organizovaných projektových dnů. 

Výchovný poradce řeší se členy ŠPP, především metodikem prevence, problémové chování žáků 

v oblasti záškoláctví a vysoká absence. Pokud je počet hodin u žáka překročen o více jak 20 

vyučovacích hodin, je tento stav hlášen na příslušný OSPOD.  

Výchovný poradce může být třídním učitelem rovněž přizván k řešení komunikačních či 

vztahových neshod mezi jednotlivými žáky či v rámci třídního kolektivu. Společně se pak snaží 

nalézt vhodné postupy vedoucí k nápravě. Pomocníkem při řešení situace může být i asistent 

pedagoga, pokud ve třídě působí. Třída na něj nahlíží odlišně, není v postavení učitele, ale přitom je 

její plnohodnotnou součástí a má o chodu třídy a vztazích v ní přehled. 

Individuální prohřešky žáků si řeší třídní učitelé, případně jednotliví vyučující v daném předmětu, 

problémové chování závažnějšího charakteru řeší třídní učitel společně s výchovným poradcem či 

metodikem prevence. K projednání problémového chování, které je vedeno formou pohovoru nebo 

výchovné komise, je přizván i zákonný zástupce žáka. Zákonní zástupci jsou informováni o 

problémovém chování svého dítěte, případně je jim oznámen návrh výchovného opatření a je s nimi 

projednán další postup a opatření, která budou učiněna a povedou ke zlepšení a nápravě 

nevhodného chování. V průběhu letošního školního roku byly řešeny pouze 4 pohovory a 2 

výchovné komise. Důvodem tak nízkého počtu byla  téměř celoroční neúčast žáků na prezenční 

výuce ve škole. Naopak míra projednávaných skutečností byla o to závažnější. Ve dvou případech 

byla řešena dlouhodobá absence, vysoká neomluvená absence  a neplnění školních povinností. U 

obou žáků byly tyto hrubé přestupky řešeny s OSPOD příslušné městské části. Oběma žákům byl 

udělen snížený stupeň z chování, v jednom případě až na stupeň 3 a oba z důvodu neprospěchu 

budou opakovat ročník. U žáka 2. stupně byl podán návrh na umístění do diagnostického ústavu. 

Při pohovoru se zákonnými zástupci žáka nemusí být vždy projednávány pouze  kázeňské 

přestupky. Nejčastěji se jedná o vhodné nastavení podpory pro žáky se SVP, hledání optimální 

spolupráce žák – asistent pedagoga, konzultace k prospěchu, obavy rodičů ze zvládnutí postupu 

žáka do vyššího ročníku.  

Bohužel jsme se letos v několika případech setkali s problémovým chováním žáků – útěky 

z domova. Ve všech případech se jednalo o dívky. Na žádost zákonného zástupce byla jedna žákyně 

umístěna ve Středisku výchovné péče na Veslařské, kde již máme také navázanou spolupráci.  

Delší čas strávený u počítačů v době online výuky se u některých žáků začal projevovat jejich 

závislostí na těchto zařízeních. Po dohodě se zákonným zástupcem byla jednomu žákovi dojednána 

podpora v poradenském centru ve skupině pro závislé děti na Sládkové. 

Výchovný poradce spolupracuje s mateřskými školami v naší městské části, kterou se snaží 

prohlubovat jak na úrovni komunikace s učiteli, tak i s rodiči předškolních dětí, budoucích žáků 

školy. Z důvodu neprobíhajících prezenčních zápisů do prvních tříd v letošním školním roce, bylo 

získání podkladů pro přípravu a zajištění péče a podpory budoucích žáků prvních tříd podstatné.  

O činnosti výchovného poradce, realizovaných aktivitách se žáky i aktualitách z oblasti výchovného 

i kariérového poradenství informuje na webových stránkách školy v odkazu „Výchovné 

poradenství“. Pro žáky slouží nástěnka výchovného poradce v druhém patře školy, kde jsou 

aktualizovány především informace pro žáky 8. a 9. tříd z nabídky středních škol, termíny 

k přijímacímu řízení na středních školách nebo aktuální termíny oborových dnů na vybraných 



středních školách, které jsou pro žáky organizovány. Jako vhodný prostředek ke komunikaci se 

rovněž osvědčila elektronická žákovská knížka Edookit. 

Výchovný poradce zajišťuje kariérové poradenství žákům osmých a devátých tříd i zájemcům o 

studium na víceletých gymnáziích z pátých a sedmých tříd a jejich rodičům ve spolupráci s třídními 

učiteli, případně spolupracuje v této oblasti s vyučujícími předmětu občanská výchova či předmětu 

praktické činnosti. Ti v hodinách využívají připravené podklady jako např. dotazníky zájmové 

orientace, kartičky profesí, informační brožury nebo katalogy středních škol. Výchovný poradce 

také interpretuje žákům aktuální informace, které obdrží na informativních schůzkách pořádaných 

brněnskými středními školami, Úřadem práce Brno- město nebo z metodických seminářů v PPP 

Brno. Žákům zajišťuje tištěné propagační brožurky a letáky SŠ, Atlas školství s úplným přehledem 

středních škol v Brně a okolí v tištěné podobě, organizuje oborové dny na středních školách nebo 

zprostředkovává prezentace zástupců jednotlivých středních škol přímo ve škole. Nepříznivá 

epidemická situace zapříčila zrušení předem plánovaných návštěv středních škol, informačního a 

poradenského centra pro volbu povolání při Úřadu práce města Brna i tradičního Miniveletrhu 

středních škol pořádaného přímo na základní škole. 

Příprava na přijímací zkoušky i přijímací řízení na střední školy  samotné probíhalo jinak než 

obvykle, a to z důvodu uzavření škol během koronavirové pandemie. MŠMT upravilo vyhláškou 

možnosti konání příjímacího řízení na střední školy, kde ředitelé středních škol mohly  k přijetí 

žáků využít vykonání jednotné přijímací zkoušky, mohly sestavit vlastní školní zkoušku nebo 

v případě nenaplnění kapacity volných míst uchazeči o studium nemusela být konána žádná 

přijímací zkouška. Žáci, kteří si podali alespoň jednu přihlášku do maturitních oborů, konali 

přijímací zkoušku v obou termínech, které byly stanoveny na 3. a 4. května 2021 pro čtyřleté 

maturitní obory a 5. a 6. května pro uchazeče o studium na víceletých gymnáziích. Stejně jako 

v loňském školním roce zůstalo zachováno navýšení časových limitů u didaktických testů z českého 

jazyka i matematiky. 

K přijímacímu řízení se v letošním školním roce přihlásilo 21 z celkového počtu 22 žáků 9. třídy. 

Jedna žákyně si nepodala žádnou přihlášku na střední školu, neboť se jedná o žákyni s OMJ, 

z důvodu jazykové nedostatečnosti si požádala o opakování 9. třídy. Letošní specifický školní rok 

ovlivnil i rozhodování uchazečů o studium na středních školách. Bohužel někteří z nich přecenili 

své síly, podcenily přípravu na přijímací zkoušky a bohužel tak neobstáli hned v 1. kole přijímacích 

zkoušek.  

Letos si vyzkoušel svůj um v talentových zkouškách jeden žák, který byl úspěšně přijat ke studiu do 

maturitního oboru uměleckého zpracování dřeva. Dva žáci si podali přihlášky ke studiu na 

gymnázium, jeden byl úspěšný dokonce dvakrát, když se mu podařilo vykonat přijímací zkoušky na 

obě zvolená gymnázia a mohl si tedy vybrat, kde bude studovat. Ke studiu na střední školy, 

zakončeném maturitní zkouškou bylo v prvním kole přijímacího řízení přijato 12 žáků, ve druhém 

kole 1 žák. 7 žáků bylo přijato na střední školy a odborná učiliště ke studiu do tříletých učebních 

oborů zakončených výučním listem. Ze sedmých tříd si letos podali přihlášku ke studiu na víceletá 

gymnázia 3 žáci, přijati byli 2. Z pátých tříd si vyzkoušeli přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 4 

žáci, jeden žák úspěšně zkoušky vykonal a byl přijat ke studiu. Žáci si podávali přihlášky na střední 

školy státní i soukromé, převažují však školy státní. 

 

Zhodnocení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Ve školním roce 2020/2021 se na naší škole vzdělávalo celkem 56 žáků se SVP 2. až 4. stupně 

podpůrných opatření, z toho 19 žáků 1. stupně a 37 žáků 2. stupně. Žáci s 1. stupněm podpůrných 

opatření se na 1. stupni školy vzdělávali 3, na 2. stupni 2 žáci. IVP byl realizován u 10 žáků 1. 

stupně a 17 žáků 2. stupně. Ve škole se vzdělávali celkem 4 žáci s PAS, 36 žáků s poruchami učení, 

6 žáků s poruchami chování, 7 žáků s poruchami řeči a 3 žáci, kteří byli zařazeni mezi žáky 

kulturně znevýhodněné (1 z nich je zařazen rovněž mezi žáky s PAS), 1 žákyně s mentální 

retardací. Při jejich vzdělávání se vychází z doporučení ŠPZ, ŠVP školy a RVP ZV. IVP jsou 

třídními učiteli ve spolupráci s ostatními vyučujícími dvakrát ročně vyhodnocovány, výchovný 



poradce je pravidelně konzultuje s pracovníky SPC, PPP a ZŠ logo a jednou ročně vyhodnocuje. 

Žáci využívají jako jedno z doporučených podpůrných opatření personální podporu asistenta 

pedagoga. Na 1. stupni zastávali tuto funkci 4 asistenti pedagoga, na 2. stupni 6 asistentů pedagoga. 

Někteří asistenti pedagoga působí ve třídě jako asistenti sdílení pro více žáků. Asistenti pedagoga 

pravidelně svoji činnost vyhodnocují a to vždy k závěru každého čtvrtletí. Ve zprávách hodnotí 

posun žáků ve školní práci, jejich další rozvoj, ale i případné negativní změny, které mohly během 

vzdělávacího procesu nastat. Závěry slouží nejen učitelům, asistentům pedagoga, ale i ŠPZ 

k optimalizaci práce se žákem. Výchovný poradce dojednává s pověřenými pracovníky 

poradenských pracovišť kontrolní šetření žáků, která se uskutečňují přímo ve škole.  

Žákům je věnována individuální podpora při vzdělávání, posiluje se jejich sebevědomí a motivace 

k podávání lepšího výkonu. Je jim ponechán dostatek času na práci, mají možnost využit relaxační 

přestávky, využívají názorné pomůcky a speciální učebnice při výuce. Důležitým kritériem při práci 

se žáky se SVP je hodnocení jejich činnosti. K tomuto účelu se nejčastěji využívá formativní 

hodnocení, které má napomoci rozvoji žáka. Hodnotí se již samotný postup při plněná zadaného 

úkolu a snaha, nikoli pouze výsledek práce. Jako podpůrná opatření jsou využívány názorné 

pomůcky (PC, kalkulačka, pracovní listy, tabulky a přehledy tištěné nebo vlastní výroby, názorné 

pomůcky), předmět speciálně pedagogické péče, IVP, personální podpora asistenta pedagoga či 

úprava organizace výuky. 

Vzhledem k distanční výuce, která probíhala téměř celý školní rok, nebyla realizace některých 

podpůrných opatření zcela naplněna, Asistenti pedagoga spolupracovali s třídními učiteli, 

komunikovali se žáky i s rodiči žáků v online prostoru MS Teams a poskytovali jim podporu 

ve vzdělávacích i organizačních záležitostech.   

 

 

Zhodnocení předmětu Speciálně pedagogická péče 

Předmět speciálně pedagogická péče (PSPP) je realizován v průběhu vyučování a nahrazuje výuku 

u předmětů s vícehodinovou dotací. V 1. pololetí školního roku byl PSPP poskytován jako 

podpůrné opatření pro čtrnáct žáků. U dvanácti žáků byl předmět realizován v rozsahu 1 hodina 

týdně a u dvou žáků v rozsahu dvou hodin týdně. Ve 2. pololetí školního roku došlo k navýšení 

počtu žáků na patnáct. Na 1. stupni navštěvovalo PSPP 9 žáků, na 2. stupni 6 žáků. V PSPP se 

pracuje s dětmi na základě doporučení z pedagogicko-psychologické poradny. Předmět je určen 

především k nápravě v oblasti specifických poruch učení, logopedických obtíží, k rozvoji hrubé a 

jemné motoriky, grafomotoriky, sluchové diferenciace, analýzy a syntézy, zrakové diferenciace, 

paměti, koncentrace pozornosti a pravolevé orientace. Po dobu distančního vzdělávání byl předmět 

realizován formou online hodin.  

 

 

10.5 Zhodnocení činnosti školní družiny 

 

Tento školní rok byl i pro naši ŠD poznamenán celosvětovou koronavirovou nákazou Covid 19. Byl 

pro nás jiný i v tom, že jsme polovinu školního roku nebyli v prostorách naší školní družiny, kde po 

dobu rekonstrukce budovy našla útočiště MŠ Kneslova. Nový školní rok jsme přivítali v náhradních 

prostorech a těšili se na akce spojené s celoročním projektem ŠD „Planeta Země – třetí planeta 

sluneční soustavy“. Při zápisu do ŠD byla kapacita téměř naplněna při počtu 106 účastníků ŠD. I 

v náhradních prostorech jsme se snažili vytvořit pro děti útulné a inspirativní prostředí, aby se po 

dobu rekonstrukce dobře cítily. Bohužel na podzim 2020 se pro děti neotevřely tolik oblíbené 

kroužky zájmového a hlavně sportovního charakteru. 14. 10. 2020 byla zájmová činnost ve ŠD dle 

nařízení Vlády ČR a MŠMT přerušena, otevřena byla 18. 11. 2020 pro žáky 1. a 2. ročníku, od 30. 

11. pro všechny žáky 1. – 4. ročníku. Předvánoční čas jsme ve všech odděleních využili k výrobě 

vánočních přáníček, dárků a ozdob pro své blízké a k výzdobě školy. Od 5. 1. 2021 až 1. 3. 2021 

byla ŠD otevřena pouze pro 1. a 2. ročník ZŠ. V této době jsme se snažili maximálně dětem 



zpříjemnit pobyt v ŠD různými akcemi a hrami, i když pouze samostatně v jednotlivých odděleních 

za přísných hygienických opatření. Od 1. 3. až 12. 4. byl provoz ŠD opět přerušen. V této době 

vychovatelky využily čas ke stěhování inventáře a hraček zpět do areálu ŠD a připravovaly se na 

návrat dětí. Po Velikonocích se do ŠD vrátily děti v rotačních intervalech do 17. 5. Od tohoto dne 

jsme se konečně sešli všichni ve svých původních odděleních. Bohužel se tento rok nemohly 

uskutečnit tradiční celodružinové akce a soutěže ŠD ve zpěvu, tanci, pečení dobrot (akce O 

nejdobřejší dobrotu), Den Země a hlavně milované sportovní akce a aktivity. I tak, pokud to 

nařízení dovolilo, jsme děti vedli ke sportování a pohybu. S omezením a nezbytnou rouškou. Mrzí 

nás, že i letos nemohla proběhnout tradiční letní návštěva hasičů, kouzelníka Valdiniho. 

Vychovatelky ŠD byly zapojeny do testování dětí na Covid 19 v ranní ŠD, aktivně se zajímaly přes 

třídní učitelky o děti během distanční výuky a o jejich trávení volného času. Připravovaly během 

nutného přerušení chodu ŠD nové hry a aktivity, zvelebovaly herny ŠD. Dále se věnovaly 

samostudiu a připravovaly materiál pro výtvarné a jiné aktivity. 

Pevně věříme, že nastávající školní rok proběhne již bez větších omezení a vrátíme se s radostí 

k normálnímu provozu a běžným aktivitám v ŠD.  

V průběhu neplánovaného uzavření ŠD se všechny vychovatelky věnovaly samostudiu, vytvářely 

výtvarné a jiné didaktické pomůcky a metodické postupy pro svoji další práci.  

 

   

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracováno v Brně dne: …30. 8. 2021….           
 

                                                                                                   

                                                                                              ………………………………..                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                          Mgr. Miroslav Hrdlík  

                                                                                                                                         ředitel školy 


