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1.0 Základní charakteristika školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5 je příspěvkovou organizací a má právní subjektivitu od  

25. 3. 1996 a IČ 485 112 26. 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola, Brno, Kamínky 5, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno, městská část – Nový Lískovec, Oblá 518/75a 

 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

Základní škola má oba stupně, školní družinu a školní kuchyni 

Základní škola IZO 600108376, kapacita 540 žáků 

Školní družina IZO 600108376, kapacita 180 žáků 

Školní jídelna IZO 103067523, kapacita 600 žáků 

 

1.5 Kontakty: 

tel: 547 422 772, 603 578 666 

e-mail: reditel@zskaminky.cz 

http: www.zskaminky.cz 

 

1.6 Úplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 10 5 222 22,2 300 

2.stupeň 7 4 138 19,7 240 

Celkem 
17 9 360 21,1 540 

 

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

Datum zřízení: 15. 2. 2006 

Předseda a členové ŠR: 

předseda -  Jana Gruberová 

členové – Mgr. Blanka Petříková, Mgr. Hana Čípová, Ing. Jan Privarčák, Ing. a Mgr. Lenka 

Brabcová, Vladimíra Křivánková, Mgr. Bohdana Minářová, Mgr. Anna Široká, PaedDr. 

Zdeňka Bučková 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

Škola pro život, škola pro 

všechny 

266/2006 1. až 9. ročník 

Jiné specializace, zaměření: 

- projekty na 1. a 2. stupni  

mailto:reditel@zskaminky.cz
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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 1 292 37 98 

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

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu 30. 6. 2017): 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,62 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 5 135 fyz.    6 / 

přepoč.            5,10 

150 

Z činnosti ŠD: 

- v rámci školní družiny navštěvují žáci tyto kroužky: flétna, keramika, tancování, zpívání, 

florbal, dramatický kroužek, fotbal, vaření, ruční práce, zdravověda, německý jazyk, 

Nebojme se češtiny, Zajímavá matematika, dyslektický kroužek, badminton, English theatre, 

výtvarkohraní. 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 0 0 

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 25,16 / 25 100,64 

z toho odborně kvalifikovaných   25,16 / 25/  100,64 

 

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: 1 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 14 
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2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 5 

36-50 let 5 9 

51 a více 0 5 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 7 19 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 3,54 / 5 

z toho  a) asistent pedagoga: 3 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 

            d) mentor: 2 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 37 

Přírodní vědy 3 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
16 

Inkluze do škol 2 

Prevence násilí, subkultury 9 

Celkem 67 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 35 34 0 1 0 

2. 38 33 3 2 0 

3. 48 42 6 0 0 

4. 40 35 4 1 0 

5. 61 41 19 1 0 

Celkem za I. stupeň 
     

6. 44 27 16 1 1 

7. 39 16 14 1 0 

8. 38 19 16 3 1 

9. 23 11 12 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

     

Celkem za školu 366 258 90 10 2 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 1,09 

3 2 0,55 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  1147 

průměr na jednoho žáka: 3,13 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
6 1 6 17 0 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 23 6,28 

nižší ročník/5.ročník 7 1,91 

Celkem 30 8,19 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   8 

Důvody: změna bydliště 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  12 

Důvody: změna bydliště  
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

14. 3. – 16.  3. 2018 ČŠI 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

- žádných opatření nebylo třeba 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

- nebyly 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

- žádných opatření nebylo třeba 
 

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  9 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 

 

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 2 ano VŠ 

školní metodik prevence 1 ne VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,5 ano VŠ 

školní speciální pedagog  0,5 ano VŠ 
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6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce - - 2 

školní metodik 

prevence 

1 - 

- 

- 

školní psycholog - 1 - 

školní speciální 

pedagog 

- 1 - 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

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): 

Výzva 22. Projekt zjednodušeného financování. Z projektu hrazeno: a/ mzdy (školní 

psycholog  a speciální pedagog), b/ ostatní ( vybavení hmotné a nehmotné). 

 

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

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně. Projekt Magistrátu města 

Brna, odbor školství. 

 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

autismus, poruchy učení, 

ADHD 

2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9 

38 3 x PO3 

35  x PO2 

porucha chování 4, 5, 6 5 3    x PO3 

2    x PO2 

svalová atrofie 1, 5 2 1    x PO3 

1    x PO4 

mentální retardace 5 1 1    x PO4 

Celkem  46  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0 0 0 

 

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. 

- jedná se o tyto: One Club Brno (aerobic), Korfball, B. A. F. (fotbal), Eagles Brno (hokejbal), 

TORI Judo, Lezecký kroužek, Tenisová škola, AC Moravská Slavia Brno (atletika) 
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Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 5 40 

Přírodní vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 9 120 

Umělecké obory 8 80 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

4 50 

Celkem 26 290 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

- škola nemá podporu ze strukturálních fondů  
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Závěrečná zpráva školního metodika prevence 

za školní rok 2017/2018 

 

Naše škola se nachází v sídlišti městské části Brno - Nový Lískovec. Jedná se o plně 

organizovanou školu, poskytuje vzdělání žákům od 1. do 9. ročníku. Počtem žáků se řadí mezi 

středně velké školy, v současné době školu navštěvuje asi 370 žáků. Školu navštěvují především 

žáci z blízkého okolí, dojíždí ale také žáci ze širšího okolí, výjimečně vzdáleného okolí. Je 

integrováno několik žáků se specifickými poruchami učení, dále také s různým typem postižení. 

Jsme škola pro život, škola pro všechny. 

 

Umístění školy v sídlišti může znamenat zvýšené riziko výskytu sociálně nežádoucích 

jevů. Nám se ovšem podařilo za dlouhá léta vybudovat, familiérně řečeno, sídlištní školu 

rodinného typu. I přes všechny změny a některé překážky v minulých letech se povedlo zajistit 

příznivé klima školy. Dosáhli jsme demokratického klimatu školy, kdy učitelé žáky znají, 

pomáhají jim, podporují jejich individuální potřeby, přistupují k nim férově. Žáci učitele 

respektují, důvěřují jim a svěřují se s případnými problémy. Vzájemné vztahy mezi žáky jsou 

přátelské, většinou se dobře znají ze sídliště, jsou kamarádi. Na žáky kladně působí dobré 

vztahy mezi učiteli navzájem a také vztahy učitelů s vedením školy. Většinou chodí do školy 

rádi, nepociťují strach, chtějí se učit.  

 

Děti vědí, že kromě povinností mají na škole také svá práva, jsou vedeny 

k samostatnosti, tvořivosti, uvědomování si morálních hodnot, utváření svých vlastních 

hodnotových žebříčků, rozvíjení dobrých vzájemných vztahů v kolektivu, zdravému 

sebeprosazení, sebedůvěře, sociálním a komunikačním dovednostem.  

 

Pozorně monitorujeme všechny vlivy prostředí a rizikové faktory, které na děti působí, 

reagujeme na ně a snažíme se, aby se děti na naší škole cítily bezpečně. Díky tomuto přístupu 

se nám daří předcházet větším projevům šikany a dalších sociálně nežádoucích jevů. Snažíme 

se vytvořit vztahy mezi staršími a mladšími žáky, aby se navzájem znali a pomáhali si. 

Využíváme k tomu projektových dní, dílniček, odpoledních akcí školy. Máme širokou nabídku 

volnočasových aktivit, prevenci sociálně-patologických jevů se ale také věnujeme v rámci 

vyučování. Navíc pravidelně zajišťujeme preventivní programy na míru u organizací, se 

kterými dlouhodobě spolupracujeme.  
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Vedení školy má snahu o vytvoření komunitní školy. Cílem je aktivně zapojit co nejvíce 

členů sídlištní komunity do všech aktivit školy. Navazujeme na tradici pořádání Vánočního 

jarmarku, Akademie a dalších. Pořádáme Dny otevřených dveří, Sportovní odpoledne, 

Projektové dny a další aktivity pro žáky, rodiče i širší veřejnost. Jsme otevřeni novým nápadům 

a názorům komunity. 

 

Preventivní program školy vytváří předpoklady pro primární prevenci sociálně-patologických 

jevů. Jako hlavní předpoklady považujeme: 

● podílet se neustále na udržení a rozvoji současného sociálně-integrativního klimatu 

školy, 

● přimět a podporovat děti ve zdravém životním stylu, 

● vytvářet hodnotový systém školy, kde jsou žáci vedeni k humanistickým postojům, 

pěstování právního vědomí, morálních a mravních hodnot, 

● nabídnout dětem dostatek školních i mimoškolních aktivit (s různým zaměřením). 

 

Cíle preventivního programu byly stanoveny na začátku roku (vypsány níže) a z velké 

části se je podařilo naplnit. 

 

Dlouhodobé cíle 

● pracovat i nadále na dobrém klimatu ve třídách a pozitivním a bezpečném klimatu celé 

školy 

● pokračovat ve výchově ke zdravému životnímu stylu 

● rozšířit nabídku volnočasových aktivit nabízených školou 

● vytvořit komunitní školu 

 

Střednědobé cíle 

● pravidelně mapovat situace ohledně rizikových forem chování na škole 

● zlepšit spolupráci s rodiči 

● zvýšit zainteresovanost třídních učitelů v prevenci 

● aktivně zapojit širší komunitu do aktivit školy 

● zajistit provázání ročníků - prevence šikany 
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Krátkodobé cíle 

● zmapovat situaci na škole na začátku roku 

● vybrat společně s TU vhodné preventivní programy  

● stanovit konzultační hodiny ŠMP  

● seznámit žáky školy s osobou metodika prevence a tím, co jim může nabídnout 

● nadále úzce spolupracovat se všemi členy školního poradenského pracoviště 

● pravidelně seznamovat kolegy s novinkami a informacemi z oblasti prevence 

● rozšířit kontakty na instituce, organizace a odborníky zabývající se sociálně 

nežádoucími jevy 

● budovat knihovnu a videotéku pro potřeby ŠMP a ostatních pedagogů 

● odebírat časopis Prevence, a vzdělávat se tak v oblastech prevence 

● informovat rodiče a veřejnost o realizaci Preventivního programu školy 

● pokračovat v boji proti kouření, požívání alkoholu, drog 

● pokračovat v pravidelných komunitních kruzích v rámci výuky vedené TU 

● pokračovat ve spolupráci se sdružením Podané ruce, PPP Sládkova 

● informovat o zapojení školy do projektu Nenech to být  

● vést Deník prevence o doposud realizovaných krocích a aktivitách v prevenci, 

pravidelně vyhodnocovat informace získané od TU  

 

Vyhodnocení školního roku 2017/2018 

 

Naši učitelé jsou všímaví, pozorují chování žáků, v případě nevhodného chování žáků 

vše hlásí členům ŠPP a vedení školy, situace je ihned řešena. Dodržuje se postup dle 

Krizového plánu školy - jsou jasně daná pravidla. Ze všech jednání s rodiči je pořizován 

zápis, který je uložen v dokumentaci vedoucí ŠPP - výchovné poradkyně pro 2. stupeň. Po 

vyřešení situace je dále vše monitorováno a vyhodnocováno, v případě náznaku výskytu 

problému se okamžitě situace řeší. Žáci mají důvěru v členy ŠPP, třídní učitele, nebojí se 

svěřit s problémy, i když někdy ne úplně hned. Pro děti připravujeme a objednáváme 

preventivní programy vycházející z pozorování, z potřeb třídy, třídních učitelů, na základě 

požadavků žáků (i rodičů). Snažíme se, aby spolupracovali žáci z 1. stupně s žáky 2. stupně 

na různých školních akcích - propojení ročníků jako prevence šikany. Spolupracujeme s 

pracovníky různých organizací (např. Podané ruce), PPP Sládkova, pracovníky OSPOD, PČR. 

Dětem nabízíme velké množství volnočasových aktivit, naši učitelé vedou kroužky s různým 
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zaměřením. Rodičům vycházíme vstříc, vše se snažíme konzultovat jasně a striktně, ale s 

úsměvem.  

 

V posledních letech se často setkáváme se záškoláctvím či záškoláctvím skrytým (s 

vědomím rodičů, zanedbaná péče o dítě aj.). Usilujeme o to, aby byla jasně daná pravidla, jak 

a kdy dítě omlouvat. Je potřeba stanovit maximální povolenou absenci v předmětu. Nutná je i 

oboustranná spolupráce s OSPOD. Často spolupráce bývá pouze jednostranná a škola se 

nedozvídá informace o dalším šetření OSPOD. Bylo by dobré snížit úvazek školnímu 

metodikovi prevence, aby se mohl více věnovat monitoringu, přípravám programů a dalších 

školních aktivit pro žáky. 

 

Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu - aneb kolik hodin bylo 

věnováno prevenci rizikového chování ve výuce a v rámci preventivních programů: 

Prevence 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

šikany a projevů agrese 1 1 2 5 3 3 1 2 1 

kyberšikany 0 1 1 1 1 1 1 1 1 

záškoláctví 1 1 0 0 0 3 2 3 1 

rizikových sportů 1 1 1 3 0 2 1 2 1 

rizikového chování v dopravě 3 3 4 1 3 1 1 2 1 

rasismu a xenofobie 0 0 1 2 2 1 1 2 1 

působení sekt a extrémistických 

náboženských směrů 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

rizikového sexuálního chování 1 1 0 0 2 0 1 1 2 

užívání tabáku 1 1 1 1 2 2 1 2 2 

užívání alkoholu 1 1 1 1 1 1 1 2 0 

užívání dalších návykových látek 1 1 0 1 4 1 1 3 0 

závislostního chování pro nelátkové 

závislosti (hazard, počítačové hry apod.) 

0 2 2 2 2 2 1 1 1 

poruch příjmu potravy 0 2 1 0 2 1 1 2 1 

kriminálního chování 0 0 0 0 0 2 1 3 2 
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Výskyt rizikového chování v daných ročnících: 

 

Typ rizikového chování / ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Špatné vztahy mezi žáky 0 1 1 2 0 1 0 1 0 

Vyloučení určitých jedinců z kolektivu 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Případy opakovaného záměrného psychického i fyzického 

ubližování 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy využití elektronických prostředků k opakovanému 

záměrnému psychickému ubližování 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 

Projevy rasismu a xenofobie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči školnímu řádu 0 0 0 2 1 1 1 1 1 

Slovní či fyzické útoky na pracovníky školy 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Záškoláctví 0 0 0 0 2 1 2 2 0 

Podezření na skryté záškoláctví 0 0 0 0 1 3 2 3 0 

Rizikové chování ve sportu 0 0 0 0 0 0 2 0 0 

Rizikové chování v dopravě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování a nevhodné projevy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Sebepoškozování a autoagrese 0 0 0 0 0 0 1 1 1 

Kriminální chování 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Zanedbávání, zneužívání či týrání dítěte 0 0 0 0 0 0 0 2 0 

Užívání tabáku 0 0 0 3 1 0 0 4 4 

Užívání alkoholu 0 0 0 0 0 0 0 2 3 

Užívání konopných látek (např. marihuana, hašiš) 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Užívání dalších návykových látek 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Závislostní chování pro nelátkové závislosti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Mgr. Lucie Ziembová 

        školní metodik prevence 
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Závěrečná zpráva školního poradenského centra 

za školní rok 2017/2018 

 
Vedoucí školního poradenského centra: 

         Mgr. Jaroslava Frišhansová – výchovný poradce pro II. Stupeň 

Členové školního poradenského centra: 

         Mgr. Anna Široká – výchovný poradce pro I. stupeň 

         Mgr. Lucie Ziembová – školní metodik prevence 

         Mgr. Jana Dolníčková – školní speciální pedagog 

         Mgr. et Mgr. Markéta Nekužová – školní psycholog 

 

Školní poradenské centrum funguje na ZŠ, Brno, Kamínky 5, příspěvkové organizaci 

druhým rokem. Má specifické postavení ve škole, poskytuje poradenské a konzultační služby 

jednotlivým žákům, třídním kolektivům, zákonným zástupcům žáků a pedagogům školy. 

Úspěšnost poradenství ve škole závisí na komunikaci s vedením školy, třídními učiteli, učiteli 

jednotlivých předmětů a asistenty pedagoga. Na tomto základě jsme schopni zachytit výukové, 

výchovné i sociální problémy žáků a společně je řešit. 

 

Důležitá pro naši práci je síť odborníků z různých oblastí péče o děti, na kterou se škola 

může v případě potřeby obrátit s žádostí o spolupráci. Patří sem PPP, SPC, SVP, OSPOD, 

Policie ČR. 

 

Naší snahou je vytvářet pozitivní vztah rodičů ke škole. Rodiče jsou našimi partnery a 

mají nárok na informace o svých dětech, společně řešit problémy svých dětí. Rolí ŠPC je utvářet 

a stabilizovat vzájemný vztah s rodiči. Konzultace s rodiči probíhaly v konzultačních hodinách 

nebo v případě potřeby kdykoliv po telefonické domluvě. 

 

Hlavním cílem naší práce bylo poskytování poradenských služeb v oblastech: 

1) výchova a vzdělávání žáků se specifickými vzdělávacími potřebami 

2) péče o žáky nadané a žáky s neúspěchem 

3) problémy se školní docházkou 

4) kariérní poradenství 

5) prevence sociálně patologických jevů a závadového chování. 

 

Prioritou ŠPC pro školní rok 2017/2018 byla metodická podpora učitelů v práci se žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami, seznámení učitelů s novou legislativou, pomoc při 

tvorbě IVP pro integrované žáky, pomoc při tvorbě PLPP, podpora pohodového klimatu ve 

výchovně vzdělávacím procesu, ve třídách, v pedagogickém sboru. 

 

Plán práce ŠPC pro školní rok 2017/2018 byl vypracován v souladu se školním 

vzdělávacím programem, informacemi o přijímacím řízení, školním řádem, krizovým plánem, 

jednotlivými plány pedagogické podpory a individuálními vzdělávacími plány. 
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Zhodnocení činnosti v jednotlivých oblastech: 

 

Profesní orientace žáků 

 

Poradenský proces probíhal jak v individuální, tak ve skupinové práci se žáky. Jeho 

cílem je posilovat u žáků uvědomění si, co všechno volba vlastní kariérové cesty zahrnuje, a 

podporovat je v zodpovědnějším rozhodování. Snažíme se, aby se žáci zorientovali ve velkém 

množství informací a hlavně posílit osobnostní rozvoj odpovídající jejich zaměření a zájmům. 

 

Výchovná poradkyně zajistila informativní stránku kariérové poradenství, a to jak 

formální náležitosti - podání přihlášek na SŠ, předání zápisových lístků, dny otevřených dveří, 

kontrolní vyšetření v PPP pro žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, tak besedy se žáky 9. 

třídy o volbě povolání. Informace o volbě povolání, přijímacím řízení na střední školy byly 

zprostředkovány na třídních schůzkách rodičům vycházejících žáků a zájemců o studiu na 

víceletých gymnáziích. Součástí poradenství jsou také odkazy na použitelné zdroje informací – 

internetové zdroje. 

 

V rámci přípravy na přijímací řízení se žáci účastnili cvičení z českého jazyka a 

matematiky. Mohli využít individuální konzultace vyučujících jednotlivých předmětů. 

Na škole probíhal nábor žáků ke studiu na jednotlivých školách. Nábor probíhal za 

účasti zástupců jednotlivých škol. Rovněž jsme pořádali exkurze do SŠ, kde se žáci seznámili 

s prostředím školy, ale hlavně mohli diskutovat se zástupci škol o podmínkách přijímacího 

řízení, o zaměření otevíraných oborů a možnosti uplatnění absolventů SŠ v praxi. Žákům byla 

zprostředkována účast na „Veletrhu středních škol“. 

 

V 1. pololetí školního roku 2017/2018 se žáci se školním psychologem věnovali 

profesní orientaci. Výsledky diagnostiky školní psycholožka analyzovala se žákem a zákonným 

zástupcem v rámci individuální konzultace. Vyšetření pomohlo žákům a rodičům snáze učinit 

konkrétní rozhodnutí o dalším studiu, které bude odpovídat jejich zájmům, potřebám a 

hodnotám. 

 

Údaje o přijímacím řízení za školní rok 2017/2018 jsou uvedeny v následujícím 

přehledu: 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2016/2017 

Gymnázia SOŠ Umělecké 

školy 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 6 1 6   17 0 
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 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 23 (odchod na SŠ) 

1 (odchod na jinou ZŠ) 

7. ročník  1(odchod na jinou ZŠ) 

7. ročník 1(odchod na gym.) 

5. ročník 6 (odchod na gym.) 

8. ročník 1 (odchod na jinou ZŠ) 

Celkem 33 

 

Umístění žáků do studijních a učebních oborů- 9. ročník 

Umístění  
G 

Hotelnic

tví, OA 
SPŚ ISŠ SOU 

SOŠ 

 

Ost.-

umělec. Třída  

9. A 6 4 3 1 3 6 0 

Celkem 6 4 3 1 3 6 0 

 

Celkem 23 žáků. 

Na státní školy přijato:  14 žáků  Nebylo přijato na SŠ: 0 žáků 

Na soukromé školy přijato: 7 žáků  V prvním kole přijato:  20 žáků 

Na Cl školy přijato: 2 žáci V druhém kole přijato:  3 žáci 

 

Gymnázia 6 - letá Přihlášeno  Přijato  

7. A 4 1 

Celkem 4 1 

 

Gymnázia 8 - letá Přihlášeno  Přijato  

5. A 1 0 

5. B 6 2 

5. C 9 4 

Celkem 16 6 

 

Dvěma žákům osmých tříd byl povolen 10. ročník docházky na ZŠ, Brno, Kamínky 5, p.o.  na 

základě žádosti zákonných zástupců. 

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Oblast výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je hlavním 

cílem práce všech členů ŠPC. Důležitá je v péči o děti propojenost a spolupráce s vyučujícími 

jednotlivých předmětů, proto byl vytvořen „Vnitřní předpis k postupu školy při vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných“. Popisuje postup školy při 

zabezpečení vzdělávání žáků, u kterých se projevuje potřeba podpůrných opatření, postup při 

odesílání žáků k vyšetření do ŠPZ a evidenci zpráv z vyšetření, postup při vytváření a realizaci 

IVP, postup při vytváření optimálních vzdělávacích podmínek pro žáky nadané. 
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Na počátku školního roku byl vypracován roční plán činnosti, jehož aktivity jsou 

zaměřené na stávající i nové žáky a pedagogické pracovníky. Zintenzivňujeme tak metodickou, 

informační a koordinační činnost v procesu vzdělávání na škole. Informujeme žáky a zákonné 

zástupce o standardních službách poskytovaných ŠPC. Za důležité považujeme vymezení 

konzultačních hodin pro žáky, zákonné zástupce, tak pro pedagogy školy. 

 

Nejpozději od října ve spolupráci s vyučujícími jednotlivých předmětů vyhodnocujeme 

proces vzdělávání žáků a u nových žáků přistupujeme ke zpracování plánu pedagogické 

podpory, následně vyhodnocujeme poskytování podpůrných opatření, a pokud nevedou 

k naplnění stanovených cílů, doporučujeme zákonným zástupcům vyšetření ve školském 

poradenském zařízení. Průběžně sledujeme a vyhodnocujeme účinnost podpůrných opatření u 

žáků, kteří již byli ve ŠPZ vyšetřeni. Po konzultacích s pracovníky PPP zasíláme žáky na 

kontrolní vyšetření a na základě doporučení PPP vypracováváme plány pedagogické podpory, 

individuální vzdělávací plány. Spolupracujeme se školskými poradenskými zařízeními PPP 

Brno - Zachova, Hybešova, PPP Brno – Voroněžská, SPC Brno – Štolcova, SPC Kociánka, 

KPPP Brno – Veveří, SPC – Ibsenova. Efektivní se jeví konzultace psychologů a speciálních 

pedagogů přímo ve škole a zejména konzultace s rodiči, při které jsou stanovena kritéria 

spolupráce školy a rodičů pro zajištění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

Na základě doporučení PPP výchovní poradci vytváří databázi žáků vyšetřených v PPP, 

která je k dispozici všem vyučujícím a slouží jim k orientaci a jak s žáky pracovat ve výuce.  

Výchovné poradkyně rovněž spolupracují s třídními učiteli na vypracování plánů pedagogické 

podpory a IVP a na jejich vyhodnocování. 

 

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

pracují ve škole čtyři doučovatelky. Na prvním stupni práce probíhala se žáky v rámci 

vyučování. Doučovací hodiny byly zaměřeny na aktuální učivo kmenové třídy nebo na fixaci 

učiva. Žáci měli jednu až dvě hodiny doučování týdně. Na druhém stupni probíhala práce třemi 

způsoby – podpora přímo v hodině, oddělená výuka a doučování před vyučováním. Spolupráce 

s žáky probíhala 2-3x týdně a byla zaměřena na aktuální učivo, opakování a upevňování učiva, 

procvičování učiva. Přínosný je pro žáky individuální přístup, který jim umožňuje přizpůsobit 

tempo výuky a porozumění učiva. Celkem se věnovaly 36 žákům, 18 na 1. stupni a 18 na 2. 

stupni. 

 

Ve škole pracovalo ve školním roce 2017/2018 pět asistentů pedagoga. Působí ve třídě, 

ve které se vzdělávají žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci se zdravotním 

postižením, zdravotním znevýhodněním nebo sociálním znevýhodněním a spolupracují 

s učitelem na přímé výchovné a vzdělávací činnosti, podpoře žáků při přípravě na vyučování a 

pomoci při sebeobsluze. Asistenti pracovali ve třídách 1. A, 4. A, 4. B, 5. C, 6. B. 

 

Předmět speciálně pedagogické péče navštěvovalo 14 žáků, reedukační skupinky 22 

žáků. Předmět speciálně pedagogické péče by doporučen žákům v doporučení z PPP a byl 

veden speciální pedagožkou a školní psycholožkou. Práce je zaměřena na reedukaci oslabených 

funkcí a nápravě poruch učení, jsou využívány speciální pomůcky, počítačové programy, 

odborná literatura. 

 

Pro zkvalitnění péče o děti s vývojovými poruchami učení byl také realizován 

dyslektický kroužek, který navštěvovalo 7 žáků a logopedický kroužek pro 9 žáků z prvního 

stupně ZŠ. Kroužky byly dobrovolné, pouze pro zájemce. 
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I v letošním roce jsme věnovali pozornost a prevenci školního neprospěchu, který 

vyplývá zejména z velké absence žáků ve výuce, bohužel často i podporovanou rodiči žáků. 

Problémy se školní docházkou a výukové problémy byly řešeny průběžně se zákonnými 

zástupci a žáky samotnými. Přes veškerou snahu však někteří žáci učivo daného předmětu 

nezvládli a budou absolvovat opravnou zkoušku pro postup do vyššího ročníku (2. B – 1 žák, 

5. A – 2 žáci, 6. A – 1 žák, 8. A – 1 žák, 8. B – 3 žáci). Jeden žák ze třídy 6. B a jeden žák ze 

7. A je hodnocen více nedostatečnými, ale z důvodu opakování 6. ročníku postupují do vyššího 

ročníku bez opravných zkoušek. 

 

Velká absence také zapříčinila neklasifikování některých žáků z různých předmětů na 

konci školního roku, budou jim stanoveny termíny doklasifikace a okruhy učiva, ze kterých 

budou dozkoušeni v přípravném týdnu nebo v měsíci září a do vyššího ročníku budou přijati 

podmínečně. Jedná se o 1 žáka z 2. A, 1 žáka ze 4. A, 1 žáka ze 7. A, 1 žáka z 8. B, 1 žáka z 8. 

A, který je z prokazatelného záškoláctví nehodnocen z žádného předmětu. 

 

Ve školním roce 2017/2018 jsme řešili záškoláctví a výchovné problémy. V rámci 

prevence jsme zvali zákonné zástupce k výchovným komisím, ale ne všichni rodiče s námi byli 

ochotni spolupracovat a o nápravu situace jevili zájem. Z tohoto důvodu jsme se obrátili o 

pomoc na OSPOD a později i na Policii ČR pro podezření na ohrožování výchovy dítěte. 

Komunikace a řešení probíhalo mezi školou a OSPOD Brno – Nový Lískovec, OSPOD Brno – 

střed, OSPOD Brno – sever, OSPOD Brno – Židenice, OSPOD Brno – Slatina, OSPOD 

Vyškov. Vypracovávali jsme pro OSPOD celkové, shrnující zprávy, komunikovali přes email. 

Zprávy, emaily jsou součástí spisové dokumentace žákyň.  Tři žákyně na základě prošetření 

situace ze strany OSPOD  byly umístěny do SVP nebo diagnostických ústavů. 

 

Naší snahou je řešit výchovné problémy hned v zárodku, proto vyvoláváme jednání se 

zákonnými zástupci a společně hledáme možnosti, jak problémům předcházet. Z každého 

jednání je zhotoven zápis, kopie je předávána rodičům. Pro ucelený přehled uvádíme počet 

výchovných komisí a počet jednání se zákonnými zástupci: 

 

I. stupeň: 3 výchovné komise, 41 jednání se zákonnými zástupci 

II. stupeň: 4 výchovné komise, 39 jednání se zákonnými zástupci 

 

Přehled žáků se speciálními vzdělávacími potřebami k 29. 6. 2018 

Celkem vedeno pro školní rok 2017/2018:  I. stupeň 42 žáků,  II. stupeň 43 žáků 

Počet žáků s IVP: I. stupeň 21,  II. stupeň 14 

Vyšetření v PPP během roku 2017/2018: I. stupeň 27,  II. stupeň 31 

 

DVPP a školení 

Výchovné poradkyně se účastnily porad výchovných poradců s PPP Zachova, 

Voroněžská zaměřených na legislativu, spolupráci a koordinaci vyšetření žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Školní metodička prevence se účastnila pravidelných schůzek 

školních metodiků prevence v PPP Sládkova. Speciální pedagožka byla přítomna na přednášce 

na PdF MU – Inkluzivní vzdělávání v Itálii a absolvovala seminář v rozsahu 12 hodin – 

Intervence a stimulace v matematice. Školní psycholožka se zúčastnila semináře – Oznamovací 

povinnost vyplývající z trestního zákoníku a účastnila se workshopu Sandtray – využití herního 

pískoviště v diagnostice, poradenství a terapie. 
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Výchovná poradkyně pro I. stupeň se zúčastnila semináře – Tvořivá škola – školní 

systemické konstelace a týdenního semináře na téma Inkluze ( Edupraxe ). Výchovné 

poradkyně v září školního roku 2017/2018 osobně proškolily své kolegy ohledně legislativy při 

tvorbě plánu pedagogické podpory a individuálního vzdělávacího plánu, jejich vyhodnocení. 

 

Mgr. Jaroslava Frišhansová 

  vedoucí školního poradenského centra 
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Závěrečná zpráva školního psychologa 

za školní rok 2017/2018 

 
Školní psycholožka pracovala na škole s polovičním úvazkem. Zapojila se především 

do oblasti péče o děti se speciálními výchovnými a vzdělávacími potřebami, prevence sociálně 

patologických jevů a kariérního poradenství. 

 

Individuální péče: 

 

V rámci individuální péče bylo tento školní rok 23 dětí krátkodobě či dlouhodobě 

vedeno. Žáci z vlastní iniciativy docházeli na individuální konzultace, v odůvodněných 

případech byly odeslány třídními učiteli. V některých případech byla zahájena spolupráce se 

zákonnými zástupci, případně se na školní psycholožku obrátili sami zákonní zástupci. Vybrané 

děti z prvního stupně absolvovaly psychologické vyšetření se zaměřením na diagnostiku 

specifických poruch učení a analýzou situace se zákonnými zástupci, výstupy byly zpracovány 

podle dohody se zákonnými zástupci (předání zpětné vazby, konzultace s třídními učiteli, 

konzultace se speciálním pedagogem, individuální péče o dítě). Školní psycholožka se podílela 

na péči o integrované děti (konzultace s učiteli, rodiči, pomoc při tvorbě IVP, individuální 

kontakty s dětmi). 

 

Profesní orientace, která zahrnovala mimo jiné i komplexní psychologickou 

diagnostiku, se zúčastnilo 19 žáků z deváté třídy, celkové výsledky byly konzultovány se žáky 

i jejich zákonnými zástupci. 

 

Práce s třídními kolektivy: 

 

Pro žáky šestých ročníků proběhl v září adaptační kurz zaměřený na podporu 

pozitivního klimatu tříd, podporu dobrých vztahů v kolektivu a také mapování vztahů ve třídě. 

Pro žáčky prvního ročníku se na začátku školního roku uskutečnil program pro adaptaci na 

školu, podpory dobrých vztahů se spolužáky a na rozvoj emoční inteligence. Školní 

psycholožka metodicky spolupracovala s vybranými třídními učiteli prvního i druhého stupně 

na zlepšení klimatu a práceschopnosti tříd, dále na plánu podpory dětí s výchovnými potížemi. 

Program zaměřený na rozvoj zdravých sociálních vztahů, spolupráci a vyjadřování vzájemných 

zpětných vazeb absolvovaly třídy 1. (A, B), 2. (A, B), 3. (A, B), 4. (A, B), 5. (A, B, C), 6. (A, 

B), 9. A, práce probíhala většinou za přítomnosti třídních učitelů. Mapování a diagnostika 

kolektivů pomocí dotazníku B-3 byla provedena ve 4.(A, B), 5. (A, B, C), a 8. B třídě. Výstupy 

z práce s třídními kolektivy byly předání třídním učitelům. Na základě programu prevence, 

depistáží a informací od třídních učitelů byly vybrány třídy, u nichž se psycholožka zaměřila 

na intervenci – pravidelnou práci s třídními kolektivy, klimatem třídy a prevencí sociálně 

patologických jevů. Pro žáky 9. A se uskutečnil prožitkový workshop zaměřený na zvládání 

stresu pře přijímacími zkouškami na střední školy. 

 

Školní psycholožka se zúčastnila zápisu do prvních tříd a pravidelně spolupracuje s PPP 

a SPC. Dále vede pedagogickou intervenci pro integrovanou žákyni a předměty speciálně 

pedagogické péče pro vybrané žáky. 

 

Mgr. Markéta Nekužová 

       školní psycholog 
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Vzdělávací, kulturní a sportovní akce 
 

Knihovna J. Mahena 1. A a 1. B 

Exkurze Praha 5. A a 5. B 

Běh brněnské mládeže 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Exkurze rozhledna Čebín 9. A 

Jižanský dvůr 1. A a 1. B 

Rezekvítek 2. A 

Přírodovědný klokan 2. stupeň 

Den přírodních věd v ZOO 2. stupeň 

Empík cyklista 4. A a 4. B 

Turnaj ve stolním tenise 2. stupeň - vybraní žáci 

Hvězdárna 1. A, 1. B a 2. A 

Knihovna J. Mahena 2. A a 2. B 

Putování s knihou 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Florbalový turnaj 2. stupeň - vybraní žáci 

Halloween – lampionový průvod 1. stupeň 

Workshop – Život v pohybu 9. A 

Turnav vozíčkářů ve stolním tenisu 2. stupeň - vybraní žáci 

Biskupský dvůr 2. A a 2. B 

Turnaj ve vybíjené a florbale 2. stupeň - vybraní žáci 

Školní kolo ve šplhu 3. – 5. ročník – vybraní žáci 

Test profesní orientace 9. A 

Divadlo 5. A 

Obvodní kolo ve šplhu 6. – 7. ročník – vybraní žáci 

Drogová kriminalita a my 8. A 

Vida centrum 4. A a 4. B 

Florbalový turnaj 3. – 5. ročník – vybraní žáci 

Divadlo Radost Mach a Šebestová 3. A a 3. B 

Divadlo Koráb 1. a 2. ročník 

Městské kolo ve šplhu 1. stupeň - vybraní žáci 

Vánoční dílny 5. A a 5. B 

Čertovský rej 1. stupeň 

Florbalový turnaj 1. stupeň – vybraní žáci 

Vystoupení pěveckého sboru Zpěváček 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Den otevřených dveří 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Vánoční dílny 2. B 

Vánoční jarmark 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – DN FN Brno 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – Česko zpívá 

koledy 

1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Beseda o zdraví 1. stupeň 

Divadlo Radost 6. A a 6. B 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – BVV Mosty 

mezi městy 

1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Vánoční Vídeň 2. stupeň - vybraní žáci 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – vánoční koncert 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Kino Scala 4. A a 4. B 
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Robotická dílna 2. stupeň - vybraní žáci 

Vánoční trhy 1. ročník a 2. A 

Hvězdárna 5. ročník 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – kostel Starý 

Lískovec 

1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Lyžařský výcvikový kurz 2. stupeň 

Bruslení s Kometou 4. A a 4. B 

Knihovna J. Mahena 4. A 

Malý princ 9. A 

Hvězdárna – program Robinsonka 3. ročník 

Empík chodec 3. a 4. ročník 

Knihovna J. Mahena 3. A 

Bylo nás pět 5. A a 5. C 

Olympiáda – anglický jazyk 2. stupeň 

Den muzeí 2. stupeň 

Kino Scala 5. A 

Bezpečně nejen na kole  5. ročník 

Olympijský den 1. ročník a 2. A 

HZS Brno 2. A 

Korálkování 1. ročník 

Knihovna J. Mahena 1. ročník 

Karneval školní družiny 1. stupeň 

Okresní kolo chemické olympiády 2. stupeň – vybraní žáci 

Lyžařský výcvikový kurz 1. stupeň 

Divadlo Bolka Polívky 7. A 

Exkurze SPŠ chemická 8. ročník 

Babylon 5., 6. a 7. ročník 

Matematický klokan 2. stupeň – vybraní žáci 

Anglické divadlo 1. stupeň 

Pomněnky u nás 1. stupeň 

Noc s Andersenem 3. ročník 

Divadlo Radost 4. ročník 

Adéla ještě nevečeřela 8. ročník 

Kamarád u nás 1. stupeň 

Divadlo Bolka Polívky 9. A 

Obvodní kolo ve vybíjené 5. ročník 

Soutěž v ZOO Brno 6. ročník – vybraní žáci 

McDonaldśCup 1. – 3. ročník – vybraní žáci 

Veletrh hospodářských zvířat 1. – 3. ročník 

Korálkování knihovna 1. ročník 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – Avion Park 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Malá kopaná 1. stupeň – vybraní žáci 

HZS Brno 2. A 

Divadlo Mach a Šebestová 2. B 

Taneční festival školní družina – vybraní žáci 

Běh brněnské mládeže – 3. kolo 1. – 5. ročník – vybraní žáci 

Štafetový pohár 1. stupeň – vybraní žáci 

Projektový den – Jeden svět tisíc zázraků 1. stupeň a 2. stupeň 
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McDonaldśCup 3. – 5. ročník – vybraní žáci 

Antropos Brno 4. ročník 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – vánoční 

besídka 

1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Anglická olympiáda 1. stupeň 

Národní testováni SCIO 7. A 

Vystoupení pěv. sb. Zpěváček – FNB dětská 

nemocnice - Den matek 

1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Boj o Kamínky – turnaj ve fotbale 1. – 4. ročník 

Exkurze – Škoda Mladá Boleslav 2. stupeň - vybraní žáci 

Zdravá pětka 1., 2.,  4. a 5. ročník 

Národní testováni SCIO 5. ročník 

Jump park 4. – 6. ročník 

Planetárium školní družina – vybraní žáci 

Dinopark Vyškov 4. B 

Divadlo Bolka Polívky - Poutníci 5. ročník 

Pythagoriáda 1. stupeň 

Tour 4 change 1. stupeň a 2. stupeň 

Alfabeta negramotná 3. ročník 

Muzikál Praha 1. stupeň a 2. stupeň - vybraní žáci 

Kino Scala - Planeta Česko 2. B 

Keramická dílna - glazování školní družina – vybraní žáci 

Letiště Tuřany 7. A 

Festival Republika 5. ročník 

Empík cyklista 4. ročník 

Fotbalový turnaj Svážná 1. – 5. ročník – vybraní žáci 

Fotbalový turnaj Veslařská 1. – 3. ročník – vybraní žáci 

Festival Republika 7. A 

Meditace pro děti 4. A 

Exkurze Charbulova 8. ročník 

Obora Holedná 5. A 

VIDA 5. C 
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Kroužky pořádané školou 
 

Taneční kroužek 1 vybraní žáci 

Taneční kroužek 2 1. – 3. ročník 

Taneční kroužek 3 4. – 5. ročník 

Flétna 1 1. ročník 

Flétna 2 2. ročník 

Flétna 3 2. ročník 

Keramika 1 1. – 5. ročník 

Keramika 2 1. – 5. ročník 

Florbal 1 2. – 4. ročník 

Florbal 2 6. – 7. ročník 

Florbal 3 8. – 9. ročník 

Fotbal 1 1. – 5. ročník 

Fotbal 2 1. – 5. ročník 

Logopedický kroužek 1. – 2. ročník 

Logopedický kroužek 1. – 2. ročník 

Dyslektický kroužek 1. – 5. ročník 

Výtvarkohraní 1. – 5. ročník 

English Theatre 2. – 4. ročník 

English Theatre 5. – 9. ročník 

Doučování z anglického jazyka 3. – 9. ročník 

English readers club 6. – 9. ročník 

Hravá angličtina 1. – 2. ročník 

Zábavná francouština 3. – 5. ročník 

Ruční práce 3. ročník 

První pomoc 3. – 9. ročník 

Pěvecký sbor Zpěváček 1. – 9. ročník 

Nebojme se češtiny 9. ročník 

Badminton 4. – 6. ročník 
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Závěrečné zhodnocení 
 

1. Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání 

 Ve školním roce 2017/2018 se škola opět výrazně posunula dopředu v řadě oblastí 

její činnosti. K základním prioritám školy patří nadále čtyři pilíře rozvoje vzdělávání. Je 

to intenzivní výuka angličtiny a dalších cizích jazyků, matematiky a přírodních věd, 

rozvoj tělesné výchovy a dalších sportovních aktivit a podpora výuky v oblasti techniky a 

robotiky. 

 
Obr. 1: Čtyři pilíře rozvoje vzdělávání ZŠ Kamínky 

 

 Uvedené oblasti byly zpracovány v rámci nového Školního vzdělávacího programu 

pod názvem ,,Cesta za vzděláním, kamínek po kamínku“. Tento zásadní dokument, byl 

pedagogickým sborem kompletně přepracován právě v souvislosti s uvedenými čtyřmi pilíři. 

 

 
Obr. 2: Školní vzdělávací program ZŠ Kamínky  
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2. Hodnocený výsledků vzdělávání 

 V průběhu školního roku byla na škole provedena inspekční činnost ze strany České 

školní inspekce. 

 

 Se závěry činnosti uvedeného kontrolního orgánu je možno se seznámit na 

internetových stránkách školy www.zskaminky.cz v sekci o škole – dokumenty- inspekční zpráva 

2018. 

 

 Ze závěrů inspekční zprávy vybíráme: 

 

Hodnocení vývoje 

 

,,Došlo k pozitivnímu rozvoji materiálních podmínek a vybavení v ZŠ, čímž se zlepšily 

hygienické, pracovní a bezpečnostní podmínky pro vzdělávání žáků, což příznivě ovlivňuje 

kvalitu jejího průběhu. 

Pořízení kamerového systému ve školní družině a na hokejovém hřišti zvýšilo bezpečnostní 

podmínky žáků a ochranu majetku školy. 

Bylo zřízeno školní poradenské pracoviště, které se stalo dobrým předpokladem poskytování 

kvalitních poradenských služeb nabízených školou všem účastníkům vzdělávání.“ 

 

Silné stránky 

 

,,Škola buduje profilaci zaměřenou na robotiku a připravuje žáky na jejich uplatnění v praxi 

v této oblasti. 

Škola vytvořila elektronický informační systém školy, který usnadňuje a zefektivňuje moderní 

řízení školy. 

Důraz je kladen na výuku matematiky a její podporu dělením tříd na skupiny žáků v 8. a 9. 

ročníku. 

Škola výrazně podporuje sociální gramotnost žáků, která se projevila v jejich jednání a 

chování. 

Škola má ucelený systém podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, což přispívá 

k jejich úspěšnosti při vzdělání.“ 

 

 
Obr. 3: Výuka robotiky na ZŠ Kamínky 

http://www.zskaminky.cz/
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 Stejně jako v loňském roce jsme se zúčastnili testovacího šetření SCIO, a to opět 

s výborným výsledkem. 

 

 
Obr. 4: Ocenění výborného výsledku žáků ZŠ Kamínky v testování SCIO 

 

 
Obr. 5: Výuka robotiky na ZŠ Kamínky  
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3. S kým spolupracujeme 

 Škola rozvíjí spolupráci s celou řadou subjektů. Zásadním partnerem je pro nás 

nově Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity. 

 

 
 

Obr 6: ZŠ Kamínky je fakultní škola PdF MU 

 

 V oblasti sportovní aktivit jsou našimi partnery tyto organizace: 

 

 One Club Brno (aerobic), 

 Korfball, B. A. F., 

 Eagles Brno (hokejbal), 

 TORI judo, 

 AC Moravská Slavia Brno (atletika), 

 Tygři Brno (basketbal), 

 Bulldogs Brno (florbal), 

 Lezecký kroužek, 

 Tenisová škola. 
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4. Akce školy 

Naše škola pořádá v průběhu školního roku řadu akcí a rovněž se řady akcí účastní, viz 

vzdělávací a sportovní akce v předešlém textu. Chtěly bychom na dalších řádcích vyzdvihnout 

několik základních projektů, které naše škola v loňském školním roce pořádala, případně se jich 

účastnila. Jedná se zejména o: 

 

 sportovní odpoledne, 

 lampionový průvod, 

 Putování s knihou, 

 Den otevřených dveří, 

 Den muzeí, 

 Halloween, 

 Čertovský rej, 

 vánoční jarmark, 

 vánoční Vídeň, 

 muzikál Praha, 

 adventní vystoupení, 

 vystoupení pěveckého sboru Zpěváček (Dětská FN Brno, Česko zpívá koledy, Dětský 

den se Zbrojovkou, výstaviště…), 

 adaptační kurzy, 

 lyžařský výcvikový kurz pro 1. stupeň, 

 lyžařský výcvikový kurz pro 2. stupeň, 

 všechny třídy 1. stupně absolvovaly školu v přírodě, 

 všechny třídy 2. stupně absolvovaly školní výlet, 

 Běh brněnské mládeže, 

 Olympijský běh, 

 Tour 4 change, 

 exkurze – Škoda Mladá Boleslav, 

 zahradní slavnost. 

 

 
Obr. 7: Lyžařský výcvikový kurz pro I. stupeň 
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5. Co se podařilo udělat 

 V rámci získávání finančních prostředků z projektů a spoluprací se zřizovatelem se 

podařila řada investic do budovy školy. 

 

A/ Je hotova I. a II. etapa rekonstrukce sociální zařízení. 
 

 
Obr. 8: Nově zrekonstruovaná sociální zařízení v celé škole. 

 

B/ Otevřeli jsme knihovnu a studovnu. 
 

 
Obr. 9: Nová knihovna. 
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C/ V rámci školní jídelny jsme zavedli elektronický systém 

výběru a rozšířili nabídku výběru ze dvou jídel. 
 

 
Obr. 10: Elektronický systém pro výběr svačinek a výběr ze dvou jídel. 

 

D/ Otevřeli jsme učebnu robotiky, včetně nového vybavení. 
 

 
Obr. 11: Nová učebna robotiky. 
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E/ Hokejbalové hřiště má nové bezpečnostní kamery a nové 

sítě. 
 

 
Obr. 12: Hokejbalové hřiště má nové sítě a bezpečnostní kamery. 

 

 

 

Závěr 
Pokud jste se seznámili s obsahem výroční zprávy a dočetli jste až k těmto řádkům, chtěl 

bych Vám s pozice ředitele školy velmi poděkovat. Je na Vašem zvážení, jestli škola lidově 

řečeno ,,maká, dělá pro Vaše děti maximum či ne“. 

Dovolte mi ještě zmínit jednu velice důležitou větu: 

,,Velké poděkování patří všem zaměstnancům naší základní školy, 

protože bez jejich kvalitně odvedené práce bych se nemohl věnovat 

zmíněným aktivitám uvedeným na předešlých řádcích.“ 
 

Schváleno školskou radou dne: 

 

V Brně dne 12. 10. 2017      Mgr. Petr Novák, Ph.D. 

                  ředitel školy 

č. j. :  


