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Výroční zpráva 
 školní rok 2017/2018 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, 

příspěvková organizace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, MČ Brno – sever 

 

1.3 Ředitel školy:   Mgr. Jiří Křenek 

 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

 
základní škola, mateřská škola, školní jídelny s kuchyní,  
školní družina 

 

  

1.5 Kontakty: 
telefon:   548422944, 548422942 
email:  skola@zsmilenova.cz ,  msloosova@seznam.cz                            
http:  www.zsmilenova.cz 

 
 

mailto:skola@zsmilenova.cz
mailto:msloosova@seznam.cz
http://www.zsmilenova.cz/
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1.6 Úplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný 

počet  
žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 16 5 400 25  

2. stupeň 13 4 306 23,54  

Celkem 
29 9 706 24,34 720 

   

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

Datum zřízení: 18.1.2006   
Předseda a členové ŠR: Mgr. Martin Maleček – zástupce za zřizovatele (předseda) 
     Mgr. Elena Peňázová – zástupce za rodiče 
     Mgr. Jana Nálezková – zástupce za pedagogy 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Vaše škola  1.-9. 

Jiné specializace, zaměření:  
Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:   VI.C, VII.C, VIII.C, IX.C 
 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy byly otevřeny v rámci programu Intenzifikace sportovních tříd, do něhož 
byla škola zařazena. 
 
Škola je členem :  - Asociace českých daltonských škol 
   - Asociace školních sportovních klubů 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná   693 81 38 

L 13  ŠJ – výdejna    75 0 24 

Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2017 

Fyzické osoby 10 

Přepočtení na plně zaměstnané 9,5 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 9 255 fyz.   9      / přepoč.  6,85 270 

Z činnosti ŠD: viz. příloha výroční zprávy 

 

 

1.12 Školní klub není součástí školy 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 53,66/59 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  53,66/59 100/100 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:   2 
  
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6 
  
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  6 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  19 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 8 

36-50 let 3 25 

51 a více 2 16 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 9 50 

Rodičovská dovolená 0 6 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie  5 

Cizí jazyky  0 

Umění, estetika  0 

Speciální pedagogika, SVPU  2 

Informatika, PC, SIPVZ  1 

Společenské vědy  0 

Legislativa, řízení, ekonomie  19 

Sport, TV, turistika  1 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů  2 

Alternativní pedagogika 8 

Přírodní vědy  0 

Technické vědy 0 

Matematika 3 

Český jazyk a literatura  2 

Zdravotnictví, BOZP, PO  2 

Jiné  1 

Celkem 45 
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2.4 Asistenti pedagoga 
Počet celkem (přepočtený/fyzický)    5,0  /  10 

 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 78 78 0 0 0 

2. 86 85 1 0 0 

3. 86 84 2 0 0 

4. 72 63 9 0 0 

5. 78 68 10 0 0 

Celkem 1.stupeň 400 378 22 0 0 

6. 95 56 38 1 0 

7. 79 44 35 0 0 

8. 65 40 24 1 0 (1) 

9. 67 14 51 2 0 

Celkem 2.stupeň 306 154 148 4  0 

Celkem za školu 706 532 170 4 0 (1) 

 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,14 

3 0 0,00 

 
Důtka ředitele školy: 4 

 
 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  19 

průměr na jednoho žáka:  0,026 
 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   1 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

21 8 6 37 9 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 67 100 

nižší ročník/5.ročník 0/0 0 

Celkem 67 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   7 žáků 
Důvody: změna bydliště 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   29 žáků 
Důvody: změna bydliště, zájem o sportovní třídu 
 

 

 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  
 

V únoru 2018 byla v Základní škole a Mateřské škole Brno, Milénova 14, příspěvkové 
organizaci provedena inspekční činnost. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného mateřskou školou, základní školou a školní družinou podle § 174 odst. 2 písm. 
b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich soulad s právními 
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona souvisejících a provádějících 
právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, 
vykonávaná podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona. 

 
  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:   
 
Vést pedagogické pracovnice MŠ k aktivní účasti na rozvoji svého pedagogického růstu 

především aktivní účastí na DVPP. 
Využívat jednání pedagogické rady k metodickému a odbornému vedení pedagogických 

pracovníků MŠ. 
Zavést, případně zvýšit četnost uplatňování sebehodnocení a vzájemného hodnocení žáků 

ve výukových hodinách, zejména na 2. stupni ZŠ. Více využívat metody a formy výuky, které 
podporují aktivní účast žáků. 
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4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:   
 

Veřejnosprávní kontrola, Městská správa sociálního zabezpečení Brno. 
 

Předmět kontroly: plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při 
odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 
stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., zákonem č. 582/1991 Sb. a zákonem č. 589/1992 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů. 
Závěry: nebyly zjištěny nedostatky 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  nebyla stanovena 
 
 
 
 
 

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  13 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky  0 0 

povolení individ. vzdělávacího plánu  0 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání  81 0 

O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání 44 0 

O prominutí úplaty za poskytování školských služeb  0 0 

Další dle § 165, odst. 2   30 0 
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6.0 Další údaje o škole  

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

 Dětem z Milénovy  
CZ.02.3.68/0.0/16_022/0001995 

Délka trvání projektu  24 měsíců, (1. 9. 2016 – 31. 8. 2018) 

Operační program  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14 

Celková výše dotace  2.137.536,- Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Projekt nemá partnera 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících 
témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské 
školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, 
spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 
městě Brně  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

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

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

Škola:                                               

a) jako žadatel                             

b) jako partner                             

c) jako zapojená škola 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

----- 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací 
zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a 
inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. Součástí 
projektových aktivit je podpora doučování na základních 
školách po dobu realizace projektu, podpora kariérového 
poradenství s cílem smysluplné volby povolání, pomoc 
školním poradenským pracovištím nebo podpora práce 
s rodiči na školách s vysokým počtem znevýhodněných 
žáků. Důležitou součástí projektu je i metodická podpora 
zapojených škol z úrovně OŠMT MMB při realizaci 
společného vzdělávání, kdy budou na školách působit 
koordinátoři inkluze. Školy z projektu také získají finanční 
prostředky na pomůcky pro práci ve vyučování. 
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Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*    8 / -   /  -  /  -  /    
/    /     * * 

 93   /  -    / -    /   -   /      
/      / Informatika, PC - - 

Náboženství 1 13 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy - - 

Sport, TV, turistika 8 263 

Technické vědy 2 29 

Umělecké obory 7 131 

Zdravotní, speciální pedagogika 2 10 

Jiné (deskové hry, příprava na školu) 

 šššššššššššššškolškolu 

5 65 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
 

 
 

Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Konverzační soutěž v angličtině 32 1 
Soutěže v anglickém jazyce 83 9 
Matematická olympiáda 1 1  
Matematický Klokan 72 --- 
Pythagoriáda 58 6 
Biologická olympiáda 5 --- 
Mladý chemik 20 4 
Zeměpisná olympiáda 32 6 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 304 krajské kolo – 17 

republ. finále – 9 
(1.místo) 

Olympiáda ČJ 17 1 
Recitační soutěž 35 0 
Dějepisná olympiáda 24 1 
Příběhy našich sousedů 10 --- 
Výtvarné soutěže 15 3 
Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 298 36 

krajské kolo - 20 
Plavání 76 20 
Soutěž ve šplhu 84 12 
Běhy brněnské mládeže – žáci 1.stupně 82 - - - 
Lehkoatletický čtyřboj 46 8 
OVOV 56 Městské kolo - 28 

Krajské kolo -8 
Republikové kolo - 8 

Pětiboj všestrannosti 8 republikové finále - 8 
Florbal 56 16 
volejbal 58 12 

Krajské kolo 34 

V příloze jsou uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a olympiádách 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 
 

 Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně. Celá řada našich předsevzetí 

byla zdárně realizována a uvedena v život.   

Máme za sebou jedenáctý školní rok s výukou podle vlastního školního vzdělávacího programu 

– Vaše škola.  

 

 Na škole již druhým rokem působí školní psycholog a také speciální pedagog (logoped). Tyto 

pedagogické pozice mohly být zřízeny díky finanční podpory z projektu „Dětem z Milénovy.  

 

 Opět jsme zaznamenali velký zájem z řad rodičů budoucích prvňáčků o naší školu. V novém 

školním roce budeme opět otevírat tři první třídy s celkovým počtem 75 žáků.  

Celkový počet žáků školy již dosahuje velmi blízko její maximální kapacity (720 žáků). 

Prostorové podmínky naší školy jsou využity také na hranici možnosti budovy školy. 

 

 V tomto školním roce se nám podařilo navázat mezinárodní spolupráci se základní školou 

v Sodupe – Bilbao v Baskicku. Uskutečnila se formou výměnného podzimního pobytu 

španělských žáků v Brně. Naši žáci a učitelé si pro hosty připravili opravdu bohatý a pestrý 

program. Španělské hosty také osobně přivítal na radnici i pan starosta naší městské části. 

V květnu potom měli možnost naši žáci poznat život v Baskicku.  

 

 Při mateřské škole je zřízeno občanské sdružení Losík, díky kterému i základní škola každým 

rokem obdrží finanční dary na podporu a rozvoj její činnosti. V letošním školním roce Losík 

opět uspořádal dvakrát burzu dětského oblečení a sportovního vybavení. Celý výdělek předal 

škole jako velmi pěkný finanční sponzorský dar, který byl využit především k ocenění studijních 

a sportovních výsledků žáků. 

 

 Začátkem školního roku byla dokončena kompletní rekonstrukce spojovací chodby mezi 

pavilony školy. Opravou se vyřešila dlouhodobá nefunkčnost těchto prostor, zejména bude již 

vyhovovat všem bezpečnostním i hygienickým požadavkům.  

 

 Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým i správním zaměstnancům za kvalitní 

práci, kterou v tomto školním roce odvedli. 

Rovněž spolupráce s ÚMČ Brno-sever, odborem školství MMB, Pedagogicko - psychologickou 

poradnou v Brně byla na velmi vysoké profesionální úrovni. Také s rodičovskou veřejností, 

kterou zastupuje Rada školy nebo občanské sdružení Losík, měla škola výborné vztahy. Chtěli 

bychom také poděkovat všem společnostem, firmám i jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli na 

provoz školy.    
 

 
 

         Mgr. Jiří Křenek 
             ředitel školy 
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8.0 Poradenské služby v základní škole  

 

8.1 Údaje o odborných pracovnících  
 
 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 1 dokončené spec. 
studium 

VŠ 

školní metodik prevence 2 1 dokončené spec. 
studium 

VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 - VŠ 

školní speciální pedagog  2 - VŠ 

 

 

8.1.2  Věková struktura 

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

výchovný poradce 0 0                             2/0 

školní metodik prevence 0 1                             1/0 

školní psycholog 1 0 0 

školní speciální pedagog 2 0 1/0 

etoped - - - 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 
výchovný poradce:  
2. st. ZŠ –               Metodické semináře pro VP v PPP 
                                Seminář Školní poradenské pracoviště 
                                Seminář Legislativa výchovného poradce 
                                Konference Kariérové poradenství Spolupráce pro budoucnost 
1. st. ZŠ -                Seminář Jak vybudovat pozitivní a růstové klima ve škole 
                                Seminář Hyperaktivní, hypoaktivní a agresivní dítě ve škole 
                                Seminář Legislativa výchovného poradce 
                                Metodické semináře pro VP v PPP 
 
školní metodik prevence:  
2. st. ZŠ –               Metodické semináře pro ŠMP v PPP 
                                Konference Spolupráce pracovníků OSPOD s dalšími institucemi 
1. st. ZŠ –               Metodické semináře pro ŠMP v PPP 
 
školní psycholog:  metodická setkání školních psychologů v PPP 
 
školní speciální pedagog:   ---- 
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8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

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

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

8.3 Individuální integrace (žáci s podpůrnými opatřeními) 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

LMP 9. 1 

autismus 7. / 6. / 5. 1 / 2 / 1 

vývojové poruchy chování 7. / 5. 1 / 2 

vývojové poruchy učení 9. / 8. / 6. / 5. / 4. / 3. / 2. 1 / 3 / 1 / 3 / 3 / 5 / 1 

mimořádné nadání 3. 1 

Celkem --- 26 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

- - - - - - - - - - - - 

celkem - - - -  
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 2017/2018

 
 

Škola:  ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14, příspěvková organizace 
  
Školní metodik prevence:  Mgr. Jana Nálezková, Mgr. Eva Nováčková  
 
Podmínky školy:  
Na škole pracuje poradenské pracoviště ve složení: dva výchovní poradci, dva školní metodici 
prevence, psycholog a dva speciální pedagogové. Scházíme se 1x měsíčně, případně podle 
potřeby, pravidelně konzultujeme situaci. Spolupráce s vedením i s vyučujícími je velmi 
dobrá. 

V letošním roce jsme při řešení i prevenci spolupracovali s PČR, se všemi pracovišti PPP 
Hybešova, SVP, OSPOD Brno-Sever, Anabel, Podané ruce. 
 
Co se podařilo: 

V letošním školním roce jsme stále pracovali na zkvalitňování vztahů mezi spolužáky 
ve třídě, ale i mimo ni (tematicky zaměřené třídnické hodiny). Na 1. stupni jsme se věnovali 
především problematice ochrany zdraví a bezpečnosti v silničním provozu. 

Za velmi zdařilou akci považujeme třídenní adaptační soustředění pro nově vzniklé 
kolektivy v 6. ročníku v Jedovnicích, soustředění se uskutečnilo na začátku školního roku. 
Třídní učitelé hodnotili tuto akci velmi pozitivně, měli možnost poznat své žáky mimo školní 
prostředí v různých situacích. Program vedla školní psycholožka J. Pospíšilová, která pracuje 
na naší škole druhým rokem. Žáci při aktivitách (sportovních, seznamovacích, ...) velmi dobře 
spolupracovali, navzájem se seznámili, poznali své nové třídní učitele.  

Pravidelné třídnické hodiny, kde třídní učitel řeší problémy se svými žáky a mezi 
spolužáky, vedly ke snížení nežádoucího chování žáků. V průběhu celého školního roku jsme 
museli věnovat mimořádnou pozornost kolektivům jen několika tříd, ve kterých jsme se 
snažili o nápravu vztahů mezi dětmi, při tom jsme využili mnoha možností (spolupráce 
učitelů, konzultace s odborníky – např. PPP, SVP, spolupráce s rodiči, třídnické hodiny, 
apod.).  

V letošním školním roce se neobjevily vážné projevy kriminality ani vandalismu, 
myslíme si, že se nám daří jim předcházet. V komunikaci s rodiči nám pomáhá elektronická 
třídní kniha a žákovská knížka, která umožňuje řešit problémy velmi rychle. Přestože mají žáci 
k dispozici schránku důvěry, naučili se svoje problémy řešit v třídnických hodinách, nebo 
využívají služeb školní psycholožky. 

 
Na prvním stupni celoročně probíhala v rámci projektu MěPČR dopravní výchova 

AMAVET ( teorie - všichni a praxe u vyšších ročníků), kde učitelé hodnotí přínos tohoto 
projektu pro žáky na základě jejich úspěšného absolvování PC testů.  

 
V jednotlivých ročnících proběhly tyto preventivní programy: 
 

1. ročníky:   „ Psychosociální klima ve třídě, pravidla třídy“- besedy se školní    
                     psycholožkou o začlenění do nového kolektivu, naše třída- pravidla 
                   „Kulturní a multikulturní výchova“-návštěva divadel, výstav, vzdělávacích  
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center 
                   „Enviromentální výchova“-programy v ekologických centrech, BCVČ  

Bystrouška 
                    „Enviromentální výchova“- projekt „Ukliďme Česko“        
                   „Prevence úrazů, zneužívání, řešení problémů a požární prevence- v rámci    
                     předmětů PRV,ČJ, TV, preventivní program s policií ČR 
                   „Dopravní výchova“- ve spolupráci s MěP Brno 
                   „Posílení vztahů ve třídách“- školní výlety, školy v přírodě  
                   „ Elementární  prevence –setkání s návykovými látkami- v rámci PRV                 
                  „ Beseda o vodících psech“-  život nevidomých, jak jim můžeme pomoci  
                  „ Zdravé zoubky“- prevence , jak pečovat a udržovat  ústní hygienu 
                  „Muzikoterapie“- relaxace hudbou, interaktivní program 
 

2. ročníky:  „ Navození příznivého klimatu ve třídách“-beseda o začlenění nových  
žáků, pravidla třídy, komunitní kruh  

                  „ Zdravé zoubky“- prevence , jak pečovat a  udržovat  ústní hygienu 
                  „Posilování vztahů ve třídách“- školní výlety, školy v přírodě, programy s  

psycholožkou   
          „Prevence úrazů ve škole i mimo ni“-beseda zaměřená na první pomoc, v rámci  

PRV 
                   „Prevence zneužívání, úrazů, řešení konfliktů, podpora asertivního  
                    chování- v rámci předmětů PRV,ČJ, TV rozhovory v komunitním kruhu 
                   „Kulturní, multikulturní a environmentální výchova- programy  
                    v divadlech ,  vzdělávacích a  ekologických centrech                      
                  „ Beseda o vodících psech“-  život nevidomých, jak jim můžeme pomoci  
                  „Muzikoterapie“- interaktivní program s prvky environmentální výchovy 
                 „ Dopravní výchova“- teoretická část ve spolupráci s MěP Brno 
                  „ Projekt zdravá výživa“- prevence obezity, zdravý způsob života 
                  „ Preventivní program“- Sám doma 
                  „ Enviromentální výchova“- projekt „Ukliďme Česko“        
 

3. ročníky:  „Určování pravidel třídy“-opakování v rámci komunitního kruhu 
                   „Problematika šikany“-preventivní program „Ve škole a za školou“ 
                   „Muzikoterapie“-interaktivní program s prvky environmentální výchovy 
                   „První pomoc“- prevence úrazů (Alfadeck)                           
                  „ Zdravé zoubky“- prevence ,jak pečovat a udržovat  ústní  hygienu 
                  „Posílení vztahů ve třídách“- školní výlety, školy v přírodě 
                   „Kulturní, multikulturní a environmentální výchova“- návštěva divadel,   
                   vzdělávacích center 
                   „Prevence zneužívání, řešení konfliktů, první  pomoc , ochrana zdraví-  
                    v rámci předmětů PRV,ČJ, TV                    
                 „ Beseda o vodících psech“-  život nevidomých, jak jim můžeme pomoci  
                  „ Dopravní výchova“- teoretické i praktická část ve spolupráci s MěP Brno 
                  „ Projekt zdravá výživa“- prevence obezity, zdravý způsob života 
                   Enviromentální výchova“- projekt „Ukliďme Česko“        

4. ročníky:  „ Upevňování vztahů ve třídách“-komunitní kruh, besedy se  
                     školní  psycholožkou , mapování vztahů, řešení problémů a vztahů 
                    „Muzikoterapie, Bubnování“-program na téma  kyberšikana , pravidla  
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používání mobilů (SNP) 
                    „Kulturní , multikulturní a enviromentální výchova-návštěva divadel,  
                     vzdělávacích center, knihovny  
                     „Posílení vztahů ve třídách“- školy v přírodě, školní výlety 
                     „ Zdravé zoubky“-prevence , jak pečovat a udržovat  ústní hygienu 
                     „Beseda v policistou , Dopravní výchova“- nebezpečí šikany a kyberšikany 
                     „Prevence úrazů při hrách a sportu, zneužívání, kouření, požární 
                      prevence-v rámci předmětů Přírodověda, ČJ, TV  
                    „Ukázky sebeobrany s vojáky Univerzity obrany a psovody MP Brno“-  
 slavnostní ukončení     
                     dopravní výchovy. 
                   „ Beseda o vodících psech“-  život nevidomých, jak jim můžeme pomoci  
                    „ Enviromentální výchova“- projekt „Ukliďme Česko“ 
        
       5.ročníky:   „ Upevňování vztahů ve třídách i mimo ni“-pravidelná sezení  
                      v komunitním kruhu, besedy se školní psycholožkou, výchovnou  
                      poradkyní a metodikem prevence 
                    „Muzikoterapie, Bubnování“-program na téma kyberšikana, pravidla používání  

mobilů (SNP)                         
                     „ Zdravé zoubky“-prevence , jak pečovat a udržovat  ústní hygienu 
                    „ Beseda o vodících psech“-  život nevidomých, jak jim můžeme pomoci  
                    „ Kolektivní utužování vztahů-školní výlety, školy v přírodě 
                     „Šikana a kyberšikana“- beseda s policisty PČR 
                     „Prevence kouření, úrazů“-beseda, dále v rámci předmětů  
                      Přírodověda, ČJ,TV 
                     „Kulturní, multikulturní a environmentální výchova“- návštěva  
                     divadel, vzdělávacích center, výstav, knihovny    
                     Enviromentální výchova“- projekt „Ukliďme Česko“        
 
 Na druhém stupni v rámci předmětu rozvoj osobnosti proběhly v jednotlivých ročnících tyto 
preventivně zaměřené programy: 
 
6. ročníky: „Bezpečně na internetu - šikana, kyberšikana“ – interaktivní divadlo 
  „Pomoc, topím se“ – preventivní program 6.D 
7. ročníky: „Bezpečně na internetu - šikana, kyberšikana“ – interaktivní divadlo 
  Návštěva ČT – média a svět kolem nás 
8. ročníky: „Adéla ještě nevečeřela“ – poruchy příjmu potravy 
  „Dospívání“ – beseda se sexuoložkou 

„Trestná činnost páchaná dětmi“ - besedy se soudcem Živělou - zaměřené na 
problematiku právního vědomí 15tiletých ( šikana a trestné činy). 

  „ Finanční gramotnost“ – interaktivní divadlo 
9.ročníky: „Finanční gramotnost“ – interaktivní divadlo 
  vybraní žáci 9. tříd se zúčastnili v září celorepublikové akce „ Světlušky“  
  každoroční zájezd do Osvětimi. 
 
  
Hodnocení žáků i učitelů všech aktivit bylo kladné. Akce se staly základem diskuse a následné 
práce na třídnických hodinách. 
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 V létě se celá škola na popud školského parlamentu zapojila do akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko!“ 

    
Spolupráci mezi ŠMP, VP, TU a vedením školy při řešení nežádoucích jevů hodnotíme 

jako velmi dobrou. Učitelé, ale i žáci sami přichází a chtějí pomoc či radu při řešení vztahů ve 
svých třídních kolektivech. Oba stupně ZŠ intenzivně spolupracují se školní psycholožkou, 
která připravuje pro jednotlivé třídy preventivní programy a podílí se na řešení problémových 
vztahů ve třídě. 
 
 
Co se nedaří:  

 Prevence na 1. stupni by se v budoucnosti měla více zaměřit už i na téma kouření a 
šikana. Nadále budeme usilovat o další zkvalitnění vztahů mezi spolužáky, neboť se jedná 
o stále se objevující problém ve třídách.  

Na druhém stupni nemáme příliš možnost ovlivnit kouření žáků mimo školu. V příštím 
školním roce chceme také zvýšit právní vědomí žáků i učitelů. 
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MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍVH JEVŮ NA ŠKOLÁCH: 

       

 

ŠKOLA (název, adresa): 

Základní škola a Mateřská škola 

Brno, Milénova 14, příspěvková 

organizace 

        
 

 

           Základní škola (a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) 

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

Kouření reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 5 

  
          

Alkohol reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

„měkké drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(marihuana) mimo školu 
      

0 0 0 

„tvrdé drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(ostatní) 
          

Šikana  

vyloučení jednotlivce  

z kolektivu 
0 0 0 0 2 4 1 0 0 

  psychická šikana 0 0 0 0 2 1 2 1 0 

  fyzická šikana 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  lynčování 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Záškoláctví  do 10 neoml.hodin 0 0 1 0 0 1 0 2 0 

  nad 10 neoml.hodin 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminalita       

(činy jinak označované za 

trestné)  

násilné povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

majetkové povahy 0 1 1 0 0 1 0 0 0 

pod vlivem návykové 

látky 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Týrání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  podezření-v jednání 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Zneužívání dítěte  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

Zanedbávání dítěte   reálná zjištění 0 0 1 0 0 1 0 0 0 

  
          

Gamblerství  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  
          

Jiné: (psychická šikana 

žákem učitelku) 
reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Příloha k výroční zprávě Základní školy Brno, Milénova 14,  
školní rok 2017/2018 

 

 

Zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště - 2017/18 

 
Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytovalo poradenské a konzultační 

služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům. K našim hlavním cílům patří 
podpora aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů 
mezi všemi subjekty školy, podpora primární prevence a kvalitní péče o děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami. 
Koncepce poradenských služeb ve škole vychází z vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních ve znění 
vyhlášky č. 116/2011 Sb., vyhlášky č. 103/2014 Sb. a vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

Naše Školní poradenské pracoviště ve školním roce 2017/18 tvořili dva výchovní 
poradci (pro I. a II. stupeň ZŠ), školní psycholog, dva metodikové prevence (pro I. a II. stupeň 
ZŠ) a dva speciální pedagogové.  

Školní poradenské pracoviště se scházelo pod vedením výchovné poradkyně pro II. 
stupeň ZŠ Mgr. Jany Hulíkové jednou měsíčně za účasti vedení školy. Na schůzce se 
projednávaly aktuální problémy, domlouval se společný postup řešení. Během školního roku 
jsme řešili podpůrná opatření pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovné i 
výukové problémy žáků, velkou absenci dětí ve výuce a její vliv na prospěch apod. 

 
 

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

1. – 5. ročník 

1. Specifické vývojové poruchy učení a chování, problémoví žáci 

Do konce školního roku byl v 1. – 5. ročníku naší školy vyšetřen a diagnostikován 

celkem 61 žák se specifickými vývojovými poruchami učení a chování. Individuální 

vzdělávací plán má 17 dětí, z tohoto počtu je 7 individuálně integrovaných s asistentem 

pedagoga. Dle doporučení PPP je věnována pozornost a péče i 3 dětem s mimořádným 

nadáním. 

 Děti s výukovými a výchovnými problémy jsou v průběhu celého školního roku vyhledávány 

za součinnosti PPP, třídních učitelů, speciálních pedagogů, výchovné poradkyně a vytváříme 

pro ně dle platné legislativy podpůrná opatření, př. navštíví PPP nebo SPC. Ve výuce 

přihlížíme k individuálním potřebám žáků a zohledňujeme je dle určených podpůrných 

opatření. Složitější případy, výukové obtíže a problematické chování pravidelně konzultujeme 

s odborníky v PPP. Přidělená psycholožka a speciální pedagožka z PPP několikrát za rok 



 18 

navštěvují naši školu, sledují výuku a práci dětí, jsou k dispozici třídním učitelkám. Děti 

s podezřením na poruchu autistického spektra doporučujeme do SPC Štolcova. 

 

2. Zápis do 1. tříd a práce s předškoláky 

V průběhu zápisu do 1. tříd výchovná poradkyně zajišťovala informace o možnosti 

vyšetření v PPP, podílela na předběžném vyhledávání nezralých předškoláků, byla k dispozici 

kolegyním i rodičům v případě nejasností ohledně školní zralosti, seznamovala rodiče 

předškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní docházky. Edukativně–stimulační 

skupinky probíhaly ve 2. pololetí šk. roku v MŠ Loosova za přítomnosti učitelky budoucí 1. 

třídy naší školy. 

V měsíci červnu se uskutečnila schůzka pro rodiče nových prvňáčků, kde rodiče získali 

prostřednictvím budoucích třídních učitelek informace o potřebných dovednostech dětí 

z oblasti nutné sebeobsluhy a řady sociálních dovedností, které dětem usnadní nástup do 

školy. 

 

3. Přenesení informací a další vzdělávání pedagogů 

Vyučující jsou pravidelně informováni o závěrech porad pro výchovné poradce. Na 

počátku každého nového měsíce se ve škole schází poradenské centrum. Informace a 

doporučení z této schůzky jsou pak vždy probrány s vyučujícími, jejichž práce se to dotýká. 

Obecné závěry schůzek jsou pak předány vyučujícím na jednání metodického sdružení I. 

stupně.  

 

4. Výchovné a kázeňské problémy 

Zvýšená pozornost byla v průběhu školního roku věnována dětem s problémovým 

vývojem a rizikovým chováním. Výchovná poradkyně organizovala nebo se spolupodílela na 

schůzkách s dětmi i rodiči, spolupracovala s tř. učitelkami.  

Řešili jsme řadu problémů - např. nekázeň ve výuce, nevyhovující domácí přípravu, špatné 

vztahy mezi spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka, skryté záškoláctví a pozdě omluvené 

hodiny, neomluvené hodiny, krádež, nedostatečnou hygienu dítěte, lhaní. V několika 

případech byl pro složitost a závažnost situace kontaktován OSPOD. Běžně se rodiče chodí 

radit v případech složité rodinné situace. Konzultace potřebují i rodiče dětí se specifickými 
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poruchami učení. Část problémů byla řešena telefonicky, některé osobními schůzkami se 

zákonnými zástupci.  

 

5.  Činnost mentorů 

S žáky s výukovými obtížemi pracovali v naší škole doučovatelé. Podle potřeb dětí a 

možností výuky se zúčastňovali výuky, př. Pracovali s dětmi mimo třídu dle pokynů 

vyučujících. Učitelé, stejně jako děti a rodiče, přínos práce mentorů oceňovali. Žákům se 

dostávalo potřebné individuální péče a dařilo se jim lépe zvládat obtíže výuky. 

 

6. Činnost psycholožky 

Ve školním roce 2017/18 působila ve škole psycholožka. Pomáhala třídním učitelům 

s realizací preventivních programů – např. 1. třídy – utváření nového kolektivu, další třídy 

mapování vztahů. Vyhledávali ji třídní učitelé i jednotlivé děti a rodiče. Její působení ve škole 

se velmi osvědčilo.  

 

7. Činnost speciálního pedagoga  

Speciální pedagog poskytoval dle doporučení PPP hodiny reedukace, případně hodiny 

samostatné nebo sdílené SPP. 

 

zapsala  PaedDr. Iva Stříbrná 

 
 

6. – 9. ročník 
 
  Na II. stupni ZŠ pracovalo podle IVP 12 dětí, z  toho 3 děti pracovaly s pomocí asistenta 
pedagoga.  S jedním žákem byl zpracován Individuální výchovný plán. 3 děti měly sestaven 
Plán pedagogické podpory. Řadě dětí byla poskytována přímá podpora ve vyučování na 
základě doporučení PPP nebo SPC i na základě vyhodnocení pedagogů. Se všemi dětmi, 
u nichž byla zjištěna jakákoliv potřeba individuálního vzdělávacího přístupu pedagogů, se 
pracovalo podle jejich potřeb nebo podle pokynů odborné zprávy, postup byl konzultován 
s odborníky, třídními učiteli, pedagogy i zákonnými zástupci žáka. Pokud byla doporučena 
hodina reedukace vývojových poruch učení, věnoval se dětem individuálně v rámci předmětu 
speciální pedagog. Speciální pedagogové nebo doučovatelé z projektu města Brna vedli také 
hodiny pedagogické intervence pro žáky se špatným prospěchem.  
  Výchovná poradkyně poskytovala metodickou podporu vyučujícím i zákonným 
zástupcům zprostředkovávala komunikaci školy a školských pedagogických zařízení. 
Dohlížela na sestavování IVP nebo PLPP a na jejich plnění, spolupracovala také s asistenty 
pedagogů ve třídách.  
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  Během školního roku jsme spolupracovali při řešení s PPP Hybešova, SPC Sekaninova, 
SPC Štolcova a OSPOD různých městských částí města podle bydliště žáka. 
 
Kariérní poradenství: 

Kariérní poradenství na škole měla na starost výchovná poradkyně pro II. stupeň ZŠ. Se 
žáky devátých tříd provedla dotazník zájmů na pomoc při výběru SŠ, na základě výsledků 
dotazníku proběhly individuální konzultace k výběru střední školy se žáky i s rodiči, tentýž 
dotazník byl dán v květnu a červnu žákům všech tří tříd 8. ročníku. Výchovná poradkyně 
zprostředkovávala propagaci středních škol, zprostředkovala kontakt pro návštěvu programů 
jednotlivých SŠ, pro žáky 8. ročníku návštěvu IPS ÚP Brno apod. 

Žákům i rodičům byly poskytovány informace z kariérního poradenství na třídních 
schůzkách i individuálně, také všechny informace byly zadávány do internetové žákovské 
knížky. Mimořádná schůzka k průběhu přijímacího řízení byla svolána v lednu 2018. 
V prosinci společně se třídními schůzkami proběhla Malá burza středních škol v jídelně naší 
školy, která byla určena žákům i rodičům, zúčastnilo se jí 20 středních škol z Brna. Škola byla 
také zapojena do projektu města Brna Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 
městě Brně, který se snažil o zkvalitnění nabídky aktivit pro naše žáky.  

Přijímací řízení devátých ročníků skončilo úspěšně, všichni žáci jsou přijati na zvolené 
obory SŠ, převážná většina žáků se dostala na vybrané střední školy hned v prvním kole 
přijímacího řízení (někteří po odvolacím řízení). Z počtu 67 absolventů devátého ročníku 
odchází 9 žáků na učňovský odbor, zbytek zvolil obory s maturitní zkouškou. V sedmém 
ročníku bylo přijato 8 žáků na gymnázia. V pátém ročníku bylo přijato 5 žáků na gymnázia, 
jedna žákyně na konzervatoř. 
 
Chování: 

Všechny řešené nežádoucí jevy chování jsou zapracovány ve zprávě metodika 
prevence, byly řešeny ve spolupráci s metodičkou prevence na II. stupni ZŠ. 
 
Další vzdělávání: 

Výchovná poradkyně navštívila semináře k nové vyhlášce pro práci s dětmi se 
specifickými vzdělávacími potřebami a konferenci Kariérní poradenství – Spolupráce pro 
budoucnost. 
 

zapsala: Mgr. Jana Hulíková 
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ŠKOLNÍ PSYCHOLOG - ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

     Školní psycholog působí na škole již druhým rokem. Během tohoto období se podařilo 
úspěšně navázat spolupráci jak se žáky, tak i rodiči a pedagogickým sborem. Činnost školního 
psychologa byla představena žákům prostřednictvím seznamovacích programů a nástěnek ve 
škole. Rodiče byli o působnosti psychologa ve škole informováni na třídních schůzkách 
(osobně či prostřednictvím informovaných souhlasů) a na webových stránkách školy.  
     Školní psycholog spolupracuje se žáky individuálně a skupinově.  
     Individuální konzultace mají charakter jednorázový, ale i dlouhodobý. Spolupráce s dětmi 
je často propojena se spoluprací s rodiči. Sami rodiče též iniciují kontakt se školním 
psychologem (buď formou jednorázové konzultace či dlouhodobé spolupráce).  
V rámci skupinové práce připravuje školní psycholog pro třídy různorodé programy. Jedná se 
o preventivní programy a programy, které reagují na aktuální dění a situace ve třídách. 
V tomto školním roce školní psycholog spolupracoval s 15 třídami, ve 13 z nich byl realizován 
systematický preventivní program. Jednalo se např. o adaptační program pro žáky 1. tříd, 
programy na rozvoj sociálních dovedností u dětí 1. stupně, adaptační stmelovací programy 
pro žáky 6. tříd, programy na podporu zdravého klima třídy, ad.  
V tomto školním roce dále školní psycholog vedl dvě rozvojové skupiny (Relaxační kroužek a 
kroužek Pohoda). Relaxační kroužek byl zaměřen na osvojení relaxačních technik, podporu 
psychické pohody, práci se stresem a na zvyšování odolnosti dětí vůči zátěži. Kroužek Pohoda 
byl orientován na rozvoj sociálních dovedností dětí, komunikačních dovedností, na práci 
s emocemi, sebevědomím. Skupinka Pohoda měla podpořit hlavně děti, pro které je z různých 
důvodů obtížné zapojit se mezi vrstevníky a najít si kamarády, dále pro děti, které mají potíž 
se sebeprosazením mezi ostatními, které si nevěří či se cítí osaměle. 
 

       zapsala: Mgr. Jana Pospíšilová 
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Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2017/2018 

 
     Školní družina byla měsícem září naplněna 255 žáky I. – V. ročníků, kteří byli  rozděleni do 
9 oddělení. Významnou úlohu ve výchovně vzdělávací práci měly příležitostné aktivity : 
 
 
Září                                                                    Únor 
Putování barevným podzimem                  Kdo si hraje, nezlobí. Takže na co? 
                                                                          O muzikantské duši 
 
 
Říjen                                                                  Březen 
Zhluboka dýchat                                            Křeslo pro hosta 
Brambory, kam se podíváš                           Já jsem malý koledníček 
 
 
Listopad                                                            Duben 
Tvoříme svět                                                   Provoz není násobilka 
Adventní hýbání                                            Zázraky přírody 
 
 
Prosinec                                                            Květen 
Pekly kočky vánočky                                  Zázračné bylinky 
Vzhůru k výškám                                        Lesná – fashion day 
 
 
Leden                                                                 Červen 
Zuby od A do Z                                             Barevný mix chutí     
Skryté tváře                                                      
 
 
  I tento školní rok byl plný událostí, činností a překvapení. 
     Stezkou v přírodě jsme v měsíci září přivítali brzký příchod podzimu, ale hlavně jsme se 
zamysleli nad tím, jak můžeme přírodě pomoci. 
     Během podzimního období se z nás stali i velcí umělci, kdy jsme při práci se sádrovými 
odlitky uplatnili své nápady, fantazii a zručnost. 
     V rámci „ Adventního hýbání“ za námi zavítaly členky 1club Brno, aby nám předvedly své 
umění z oblasti aerobiku. Pod vedením trenérek se děti naučily krátkou taneční sestavu. 
     A jako každý rok 31.1. 2018 proběhl tradiční karneval pod názvem „Skryté tváře“, kde 
každý z nás se za nějakou masku přestrojil. 
     21. 2. 2018 se opět po roce u nás sešli milovníci hudby a talentovaní umělci obvodu Brno- 
sever. 
     V měsíci březnu do našeho „Křesla pro hosta“ usedl pan Milan Kynčl, který je autorem 
knih o přírodě a skřítcích. Ze svých knih nám četl, vyprávěl o jarní přírodě, donesl ukázky 
napučených stromových větviček. 
     Dalším hostem byl současný mistr České republiky v míchání koktejlů, který pro nás 
uspořádal barmanskou show. Předvedl nám část svého umění, kdy za zvuku moderní hudby 
sklenice létaly vzduchem, viděli jsme spoustu efektních triků. Z vyprávění hosta jsme se 
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dozvěděli zajímavosti z práce a života barmana, který navštěvuje zajímavé akce, soutěže a 
cestuje po světě. Také jsme byli degustátory namíchaných nealkoholických nápojů. 
     A závěr roku patřil olympiádě školních družin Brno-sever v lehkoatletickém trojboji, která 
proběhla ve středu 13.6.2018 na ZŠ Janouškova. V kategorii mladší dívky vybojovala Kristýna 
Kolářová 1. místo, v kategorii mladší hoši obsadil 1. místo Erik Zahradník. Díky skvělému 
umístění těchto závodníků, obsadila naše školní družina v celkovém hodnocení 1. místo a 
získala putovní pohár. 
     Výchovně vzdělávací práce byla v souladu se ŠVP, jejímž cílem je všestranně harmonicky 
rozvinutý člověk. 

 
zapsala: Bayerová Michaela 
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Přehled akcí ve školním roce 2017/2018 – třídy 1.stupně ZŠ 
 

 

I.TŘÍDY 
Všechny 1.třídy ihned v začátku školního roku vyrazily do pobočky Knihovny Jiřího Mahena 
na program S beruškou do knihovny, při kterém se seznámily s provozem knihovny a 
systémem půjčování knih, děti začaly pěstovat radost ze čtení.  
Hned na počátku školního roku navštívily děti 1.tříd také centrum Amavet na ulici Cacovické, 
kde si zábavnou formou upevnily teoretické znalosti dopravní výchovy, bezpečné přecházení 
přechodu pro chodce a jiná základní pravidla silničního provozu, na počítačích vyzkoušely 
Cestu do školy a bezpečnost pohybu v dopravním provozu v programu Chodec.  
V měsíci říjnu navštívili naši školu policisté, kteří s dětmi prakticky procvičili bezpečnou cestu 
do školy a přecházení rušné křižovatky.  
Již od počátku školního roku naše první třídy pravidelně navštěvovala školní psycholožka, 
která pro děti připravila adaptační program, při kterém děti pracovaly na vztazích a 
komunikaci ve třídě.  
Na počátku října při divadelním představení O nezbedné kometě v divadle Radost a při opeře 
Peřiny v tělocvičně školy si prvňáčci kromě zhlédnutí pěkných pohádek připomněli 
společenské chování v divadle.  
V SVČ Sluníčko na Lesné v měsíci listopadu si žáci při vánočním tvoření vyrobili adventní 
svícen, kterým jistě potěšili celou svoji rodinu.  
V měsíci listopadu paní učitelky pro své prvňáčky připravily Slavnost Slabikáře, při které děti 
dostaly svůj  Slabikář. 
Kouzlo adventu si děti 1.tříd zažily při adventní noci ve škole, vytvořily několik vánočních 
ozdob, svíček a dárků, zazpívaly koledy, upekly perníčky a poté prožily svoji první noc ve 
škole. 
Pro rodiče svých žáčků připravila paní učitelka I.A vánoční besídku s posezením u vánočního 
cukroví. 
Před koncem kalendářního roku děti už podruhé navštívily pobočku Knihovny Jiřího Mahena, 
kde pro ně zkušené knihovnice připravily program Kouzelný svět pohádek. Zde se rovněž 
konalo školní kolo recitační soutěže, při kterém byli oceněni nejlepší malí recitátoři naší školy 
vybraní v třídních kolech v průběhu měsíce listopadu. 
Žáci Sborového zpěvu rozsvítili v adventním čase vánoční strom v městské části Brno – sever 
a také na náměstí Svobody několika méně známými vánočními koledami. 
V předvánočním období děti nezapomněly ani na zvířátka v rokli na Lesné, která při vycházce 
v rámci Prvouky nakrmily. 
 
Počátek kalendářního roku přinesl dětem opětovnou návštěvu Divadla Radost, kde viděli 
představení Tři čuníci nezbedníci. 
Na návštěvu do naší školy zavítali také lektoři CVČ Bystrouška. Ti za prvňáčky přišli do školy 
s programem Ptáci v zimě. Děti se dozvěděly, co u nás dělají v zimě stálí ptáci, vyrobily jim 
malou svačinku a domů si odnesly výrobek ptáčka. 
V počátku druhého pololetí si prvňáčci upevnili základní hygienické návyky při čištění 
zoubků v programu Zdravé zoubky. Ten pro žáky 1.stupně připravili studenti lékařské 
fakulty, obor zubní lékařství. V měsíci únoru rovněž do školy zavítala nevidomá dívka Petra 
Bezáková se svým vodícím pejskem Chopperem. Děti se tak mohly prakticky seznámit 
s výukou vodícího pejska, ale také se naučily, jak pomoci nevidomému člověku při setkání na 
ulici nebo třeba v obchodě. 
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V měsíci únoru děti 1.tříd navštívila zkušená lektorka Muzikoterapie, kde děti mohly pod 
vedením odborníka relaxovat. 
Už podruhé žáci prvních tříd navštívili SVČ Lesná, kde vyráběli keramickou mísu pro své 
maminky k svátku matek. 
V měsíci březnu žáci prvních tříd navštívili divadlo Radost, kde se pobavili při pohádce O líné 
babičce, v začátku měsíce dubna navštívili Divadlo Bolka Polívky, kde viděli pohádku Obušku 
z pytle ven!,  kde si znovu připomněli společenské chování v divadle. 
Děti třídy I.B si připomněly velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista v programu, který pro 
ně připravila paní asistentka JanaŠkaroupková 
Naše škola a mezi nimi také žáci druhých tříd podpořili akci Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
sběrem odpadků v nejbližším okolí naší školy. 
Měsíc duben přinesl dětem 1.tříd něco úplně nového, zažili Beeballový turnaj s teamem Hroši 
Brno. 
Konec měsíce května přinesl dětem 1.tříd školu v přírodě v krásném prostředí  Velkých 
Karlovic, kde děti prohlubovaly své znalosti o přírodě, ale také posilovaly vztahy v třídním 
kolektivu.  
Při Dnech otevřených dveří do naší školy zavítali nejen rodiče s budoucími prvňáčky, ale přišli 
se na své děti zejména do prvních tříd podívat rodiče i prarodiče, aby viděli, co už se jejich děti 
naučily. 
Za poslední návštěvou knihovny žáci 1.tříd vyrazili v měsíci červnu, kde byli pasováni na 
čtenáře a dostali klíč od knih, které už si dokáží sami přečíst.  
V úplném závěru školního roku se děti I.B se svojí paní učitelkou vydaly naposledy za 
kulturou do divadla Radost – tentokrát na představení Pipi Dlouhá punčocha. 
Žáci Sborového zpěvu vystoupili a prezentovali své pěvecké dovednosti na Dni radnice a při 
vyhlášení nejlepších žáků naší školy. 
Konec školního roku si děti zpestřily návštěvou blízkého minigolfu, kde se utkaly 
v kamarádském klání o nejšikovnějšího minigolfistu. 
 
II.TŘÍDY 
Žáci 2.tříd absolvovali na začátku školního roku dopravní výchovu v centru Amavet, kde si 
zábavnou formou upevnili teoretické znalosti dopravní výchovy, bezpečné přecházení 
přechodu pro chodce a jiná základní pravidla silničního provozu.  
V druhé polovině září při divadelním představení v divadle Radost si žáci kromě zhlédnutí 
pěkných Krkonošských pohádek připomněli společenské chování v divadle.  
Před koncem září pro děti paní učitelky 2.tříd zorganizovaly Exkurzi do města Jihlavy, kde 
děti navštívily ZOO a také prozkoumaly jihlavské podzemí. Při této akci také děti upevňovaly 
a posilovaly kolektivní vztahy ve třídě. 
Do školní tělocvičny za námi v měsíci říjnu zavítali mladí umělci s operním přestavením 
Peřiny. Některé děti měly poprvé možnost „ochutnávky“ opery. 
V termínu voleb do zastupitelstva v měsíci říjnu navštívily děti 2.a 3.tříd Kinokavárnu na 
nám.SNP, kde mohly vidět filmové představení Zpívej. 
V SVČ Sluníčko na Lesné si žáci při vánočním tvoření vyrobili adventní svícen, kterým jistě 
potěšili celou svoji rodinu.  
V závěru měsíce listopadu vyrazily děti II.A a II.B do Švagrova na školu v přírodě 
s adventním programem. 
Před koncem kalendářního roku proběhla na naší škole třídní kola recitační soutěže. Nejlepší 
recitátoři postoupili do školního kola, které pro nás pomohly uspořádat knihovnice pobočky 
KJM Haškova.  
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Těsně před vánočními prázdninami navštívily děti CVČ Bystrouška v Bystrci, kde při 
programu Vánoce vyslechly příběh narození Ježíše, ale také upekly cukroví a vyrobily vánoční 
větvičku.  
Paní učitelka II.C připravila na jedno předvánoční odpoledne pro děti a jejich rodiče vánoční 
besídku s vánoční pohádkou a posezením u cukroví, kde si děti rozdaly vánoční dárky.  
 Během prvního pololetí žáci řešili všechna kola soutěže Eurorebus. 
Na začátku kalendářního roku si děti 2.tříd užily další představení v divadle Radost, kde měly 
možnost vidět představení Mach a Šebestová a porovnat ho s televizním zpracováním 
pohádky. 
Rovněž druháčky navštívili studenti Lékařské fakulty s programem Zdravé zoubky, kde si 
žáci upevnili základní hygienické návyky. 
V měsíci únoru také mezi žáky 2.tříd zavítala nevidomá dívka Petra Bezáková se svým 
vodícím pejskem Chopperem. Děti se tak mohly prakticky seznámit s výukou vodícího pejska, 
ale také se naučily, jak pomoci nevidomému člověku při setkání na ulici nebo třeba v obchodě. 
Už podruhé žáci druhých tříd navštívili SVČ Lesná, kde vyráběli keramickou mísu na sváteční 
velikonoční stůl. 
Druhé pololetí školního roku přineslo také druhákům návštěvu CVČ Bystrouška, kde se 
dozvěděli něco o svátcích jara, připomněli si velikonoční tradice a vyrobili mrskačku nebo 
velikonoční kraslici. Ve škole si žáci II.A  připomněli velikonoční tradice a zvyky  při projektu 
Velikonoce s paní asistentkou Janou Škaroupkovou. 
Při Dnech otevřených dveří v měsíci únoru a březnu do naší školy zavítali nejen rodiče 
s budoucími prvňáčky, ale přišli se na své děti podívat rodiče i prarodiče druháčků, aby viděli, 
co se jejich děti naučily. 
V březnu se druháci zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kategorie Cvrček. 
Naše škola a mezi nimi také žáci druhých tříd podpořili akci Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
sběrem odpadků v nejbližším okolí naší školy. 
V dubnu si žáci druhých tříd vyšli opět do CVČ Bystrouška, kde pro ně zkušení lektoři 
připravili program Zachraňte les Řáholec, s dalším programem přišli lektoři CVČ  Bystrouška 
do naší školy. Při tomto programu děti pečlivě prozkoumaly netušená zákoutí naší městské 
části, ochutnaly medvědí česnek, ulovily všelijakou havěť a poznávaly živočichy žijící 
v blízkosti potoka. 
Pro svoje druháčky na začátku měsíce května  paní učitelky připravily výlet na hrad Buchlov a 
expozici Živá voda“. Celá akce se velice vydařila a děti měly z výletu velikou radost. 
V květnu už poněkolikáté v letošním roce navštívili divadlo Radost a zhlédli představení O 
nezbedné kometě, děti II.A a II.B navšívili divadlo ještě jednou a viděli představení Pipi 
Dlouhá punčocha. 
Pro děti II.C připravila třídní učitelka na začátek měsíce června školu v přírodě ve 
Škrdlovicích s indiánskou tematikou. Děti zde měly možnost poznávat přírodu, učit se 
vzájemné ohleduplnosti a spolupráci. Při exkurzi do místní sklářské huti se děti dozvěděly 
něco o tom, jak se vyrábí sklo a také si mohly samy něco vyrobit. 
V posledním týdnu školního roku si také děti 2.tříd zahrály minigolf na blízkém minigolfovém 
hřišti na Lesné. 
 
III.TŘÍDY 
V prvním školním měsíci rovněž třeťáci absolvovali dopravní výchovu na centru Amavet, kde 
si připomněli teoretické znalosti dopravních předpisů a pravidla silničního provozu. Na tento 
program navázala na konci září také praktická výuka na dopravním hřišti na Horáckém 
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náměstí, kde si třeťáci nacvičili jízdu na kole v silničním provozu se značkami, semafory a 
policistkou řídící dopravu. 
V měsíci říjnu v období voleb do zastupitelstva vyrazili také žáci 3.tříd do Kinokavárny na 
nám. SNP, kde mohli vidět filmové představení Zpívej. 
Do školní tělocvičny za námi v měsíci říjnu zavítali mladí umělci s operním přestavením 
Peřiny. Některé děti 3.třídy měly poprvé možnost „ochutnávky“ opery. 
V keramické dílně SVČ Lesná si také třeťáci vyrobili adventní keramický svícen pro své 
nejbližší. 
V divadle Radost mohli děti 3.ročníku vidět přestavení Jája a Pája a upevnit si také zásady 
společenského chování. 
Do pobočky KJM Haškova vyrazili žáci III.A na program Brněnské pověsti, který pro ně 
připravily zkušené knihovnice. 
V předvánočním období navšívily všechny 3.ročníky Strážnický skanzen, kde se účastnily 
programu Advent ve Strážnici. 
Před koncem kalendářního roku proběhla na naší škole třídní kola recitační soutěže. Nejlepší 
recitátoři postoupili do školního kola, které pro nás pomohly uspořádat knihovnice pobočky 
KJM Haškova.  
Začátkem měsíce února vyrazili žáci 3.tříd do Planetária na program Úžasné planety. 
Rovněž třeťáky navštívili studenti Lékařské fakulty s programem zdravé zoubky, kde si žáci 
upevnili základní hygienické návyky. 
V měsíci únoru také mezi žáky 3.tříd zavítala nevidomá dívka Petra Bezáková se svým 
vodícím pejskem Chopperem. Děti se tak mohly prakticky seznámit s výukou vodícího pejska, 
ale také se naučily, jak pomoci nevidomému člověku při setkání na ulici nebo třeba v obchodě. 
Druhé pololetí školního roku přineslo třeťákům kulturní  programy “anglické divadlo“ Fair 
Bear a Pipi Dlouhá punčocha v divadle Radost. 
V březnu se také třeťáci zúčastnili matematické soutěže Matematický klokan, kategorie 
Cvrček.  
Třídní učitelka III.C připravila a realizovala projektovou hodinu Prvouky na téma vesmír.          
Při Dnech otevřených dveří v únoru a březnu do naší školy zavítali nejen rodiče s budoucími 
prvňáčky, ale přišli se na své děti podívat rodiče i prarodiče, aby viděli, co se jejich děti 
naučily, jak spolupracují při skupinové práci a jak samostatně pracují v hodinách. 
Žáci třetích tříd také vyráběli keramickou mísu v SVČ Lesná na sváteční velikonoční stůl. 
Třídy III.A a III.C vyrazily do CVČ Helceletova na program Velikonoce. Zde si připomněli 
velikonoční příběh ukřižování Ježíše Krista, děvčata vyrobila velikonoční kraslici a chlapci 
upletli mrskačku. 
V předvánočním čase měli třeťáci možnost využít školní bruslařský stadion, kde mohli 
vyzkoušet svoji schopnost bruslení.  
Naše škola a mezi nimi také žáci třetích tříd podpořili akci Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 
sběrem odpadků v nejbližším okolí naší školy. 
Žáci III.A, C, D se v druhé polovině měsíce dubna zúčastnili školy v přírodě v překrásném 
prostředí  Bílé v Beskydech.  
V rámci výuky Prvouka, kde žáci třetích ročníků  právě probírali učivo Brno, naše město, se 
žáci III.B v jarních dnech vydali po stopách brněnských pověstí. Při procházce městem si 
připomněli známé i neznámé  brněnské pověsti a dozvěděli se mnoho zajímavého o historii 
našeho města. Děti navštívily také Špilberk a Dětské muzeum. 
Na začátku měsíce dubna proběhl na naší škole Zápis do 1.tříd.  
Za našimi třeťáky přišla do školy zkušená lektorka „muzikoterapie“ s hudebním programem, 
který se líbil nejen dětem, ale také učitelům. 



 28 

V měsíci květnu vyrazili žáci III.C do Jezírka na program „Vodní království lesa“. 
Žáci 3.tříd se v závěru školního roku několikrát vydali do CVČ na Helceletově ulici na 
všelijaké programy jako „pečeme marcipán“, „ruční práce“ apod. 
V květnu se žáci třetích tříd znovu vydali prověřit své praktické znalosti dopravních předpisů 
na dopravní hřiště na Horáckém náměstí. 
V posledním týdnu školního roku si také všechny děti 3.tříd zahrály minigolf na Lesné, 
v tomto čase již tradičně probíhá talentová soutěž „Milénka má talent“, kde děti mohou 
sledovat nebo se i přihlásit do této talentové soutěže. 
V průběhu celého roku plnili žáci třetích tříd všechna kola Eurorebusu. 
 
Děti 1. stupně vystoupily na koncertě Flétna, který upořádaly pro všechny přátele hudby a své 
nejbližší, žáci Sborového zpěvu vystoupili u příležitosti Dne radnice na Lesné dne 9.6.2018 a 
na vyhlášení nejlepších žáků naší školy . 
 
V předvánočním čase již tradičně připravovaly paní učitelky 1.stupně perníčky pro děti 
z Mateřských škol . Ti se do naší školy chodí podívat v adventním čase v průběhu prosince. 
 
Paní učitelky absolvovaly v letošním roce řadu školení a konferencí, například Tvořivá škola – 
Matematika nás baví, Nácvik čtení v 1.ročníku, Hyperaktivní dítě ve škole. Někteří učitelé 
školy absolvovali Dalton na 1.stupni ZŠ – Daltonskou konferenci, Celodenní ekologickou 
konferenci KONEV, Konferenci Cambridge AJ, školení metodiků prevence, školení na 
Jihomoravském krajském úřadě  “kyberšikana“ 
Ve spolupráci s MŠ Loosova proběhly i v letošním roce pro budoucí žáky 1.tříd Edukativně 
stimulační skupinky. 
 
        zapsala: Mgr. Michaela Zřídkaveselá 
 
 

 

IV. TŘÍDY 
Žáci čtvrtých tříd v prvním školním měsíci navštívili divadlo Radost. I dále během roku 
zhlédli další divadelní a filmové představení Husovický Betlém a Den na planetě Zemi.  
V říjnu se účastnili preventivního programu dopravní výchovy Empík cyklista, který 
absolvovali v průběhu školního roku ještě dvakrát.  
V listopadu pak následoval preventivní program Kyberšikana, který probíhal formou 
interaktivní přednášky. Dále nás v tomto měsíci navštívilo anglické divadlo plné pokusů a 
zábavy. 
Během prosince proběhlo vánoční bubnování, kdy si děti vyzkoušely společně s lektorem hru 
na drumbeny. Jako každý rok žáci také navštívili knihovnu Jiřího Mahena s pestrým 
programem Vánoce u sousedů. Vybraní žáci se zúčastnili recitační soutěže. Paní učitelky 
společně s žáky připravili vánoční besídku pro rodiče V Betlémě není místo. Před vánočními 
prázdninami byly připraveny pro žáky dílničky, kde se seznamovali s vánočními obyčeji a 
vyráběli různé tradiční ozdoby.  
V zimním období si žáci v rámci tělesné výchovy několikrát zabruslili na umělém kluzišti 
vedle školy.  
V novém roce žáci zavítali na výstavu v Anthroposu, kde se nachází stálá expozice Pravěk. 
Dále nás navštívily studentky zdravotnické školy a připravily pro naše žáky preventivní 
program Zdravé zoubky.  
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Během jarních měsíců se žáci zúčastnili dílniček jako například keramika. Paní učitelky 
připravily daltonské bloky, projektové dny jako například Karel IV. a Lucemburkové, Cesta 
k Velikonocům, Vybírám si povolání. Dále byla přichystána beseda Youtubeři s autory 
stejnojmenné knihy, kde se žáci dozvěděli, co všechno obnáší stát se „youtuberem“.  
Ke konci školního roku žáci strávili týden na škole v přírodě v Beskydech, zúčastnili se 
školního výletu do NP Podyjí a v posledním týdnu školy nás tradičně čekala talentová soutěž 
Milénka má talent. 
 

V. TŘÍDY 
Na začátku školního roku se žáci pátých tříd také jako jejich mladší spolužáci zúčastnili 
preventivního programu dopravní výchovy AMAVET. V září je dále čekal environmentální 
program v Otevřené zahradě.  
V listopadu se děti se zúčastnily preventivního programu Kyberšikana a zhlédly anglické 
divadlo, které navštívilo naši školu.  
Před Vánocemi si žáci vyzkoušeli bubnování na drumbeny společně s lektorem. Ve vánočních 
dílničkách vyráběli různé ozdoby a vyprávěli si společně o zvycích a tradicích. Ke konci 
měsíce jsme navštívili divadlo Radost a pěkné představení Husovický betlém. V průběhu 
školního roku žáci navštívili i další divadelní a filmová představení - Presidenti, Den na 
planetě Zemi, Kytice. I pro páté třídy byla v prosinci nachystána recitační soutěž.   
Preventivní program Zdravé zoubky připravily studentky ze zdravotnické školy pro naše 
žáky tak jako už několikátý rok opět v lednu. 
Zajímavá beseda o vodících psech následovala v únoru, kdy žáci měli možnost dovědět se, co 
všechno obnáší vychovat a starat se o vodícího psa. 
V jarních měsících čekala žáky Exkurze do Prahy, školní výlet do NP Podyjí a sportovní den 
Rafty v soutoku. 
Poslední týden před letními prázdninami opět patřil tradičně minigolfu a talentové soutěži 
Milénka má talent. 
 

Během školního roku se žáci čtvrtých a pátých tříd zúčastnili také vědomostních a sportovních 
soutěží, ať už celá třída nebo vybraní žáci. Pravidelně se hlásíme na tyto soutěže: Eurorébus; 
matematické soutěže – MATESO, Matematická olympiáda, Pythagoriáda, Klokánek; jazykové 
soutěže – Babylon, English Jungle, recitační; sportovní soutěže – McDonald´s CUP, 
Novoměstský pohár, ČEPS Cup, vybíjená, Atletický trojboj, šplh, Běhy brněnské mládeže. 
 
        zapsala: Mgr. Jitka Švestková 
 

SPORTOVNÍ AKCE NA 1. STUPNI 

 

26.9.2017 1. KOLO BĚHŮ BRNĚNSKÉ MLÁDEŽE – LESNÁ 
19.10.2017 2. KOLO BBM - LUŽÁNKY 
21.11.2017 ZÁVODY VE ŠPLHU – OBVODNÍ KOLO – ZŠ ÚVOZ 
26.4.2018 3.KOLO BBM – LESNÁ 
22.5.2018 4. KOLO BBM – LUŽÁNKY 
                       Absolutní vítězové:  Stela Knoblochová (3.tř.) 

 Klára Kočová ( 4.tř.) 
30.5.2018 OLYMPIÁDA DĚTÍ MĚSTA BRNA V ATLETICE – ZŠ SVÁŽNÁ – 1.-2.TŘ. 
13.6.2018 OLYMPIÁDA DĚTÍ MĚSTA BRNA V ATLETICE – ZŠ LAŠTŮVKOVA –  

3. – 5.TŘ. 



 30 

 
ČEPS CUP 2017/2018 florbalový turnaj okresní kolo : 12 žáků postup 
ČEPS CUP 2017/2018 florbalový turnaj krajské finále: 12 žáků 3. místo 
Šplh – městské finále, 1 žák, 2. místo Jakub Fráňa 
Novoměstský pohár florbalový turnaj 12 žáků postup ze základní skupiny 
Novoměstský pohár florbalový turnaj 12 žáků 4. místo v městském kole 
Vybíjená vybraní žáci – chlapci -2. místo v obvodním kole 
Vybíjená vybraní žáci – dívky 3. místo v obvodním kole 
Atletický trojboj, 12 žáků, Jakub Fráňa 3. místo obvodní kolo, Martin Krupka 2. místo  
Běhy mládeže města Brna 
 
 
     zapsala: Mgr. Sabina Freibergová a Mgr. Jitka Švestková 
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             Přehled akcí ve školním roce 2017/2018 – cizí jazyky 
 

Soutěže: 
1) Cambridge soutěž – celorepubliková soutěž týmů v anglickém jazyce 

-  říjen 2017 až únor 2018 

Zúčastnilo se 6 dvou až čtyřčlenných týmů z 5. ročníku. Plnily postupně 5 úkolů. 
Vedoucí týmů: Mgr. Píštěková a Vlčková. 
Nejlepší umístění dosáhly Nela Lancůchová a Ema Blažková z 5. C – 13. místo 
v republikovém kole. 
 

2) Soutěž v anglickém jazyce – konverzační soutěž 

- pro žáky 7. a 8. + 9. tříd 
- leden 2018 

7. tř. – 12 účastníků. Vítěz Lukáš Gavelčík ze 7. B se umístil na 6. místě v okresním kole. 
8. a 9. třída – 20 účastníků.  
 

3) Soutěž English Star pro 1. – 3. třídu – únor 2018 

V březnu se na ZŠ Bakalovo nábřeží konalo městské kolo. 
Umístění našich žáků: 
1. tř. – Dominika Filipi – 4. místo 

2. tř. – Saleh Sattouf – 6. místo 

3. tř. – Alena Poláchová – 8. místo 

 
4) Soutěž English jungle – pro 4. a 5. třídu 

- 29 účastníků. Vítězný Tobiáš Jobánek se v městském kole umístil v druhé desítce. 

 
5) Into the wild with English guide – biologická soutěž v anglickém jazyce v Zoo Brno – 

duben 2018. 

Zúčastnily se dva tříčlenné týmy žáků 9. A.  
Ema Knoblochová, Eliška Luzertová a Martina Malečková se umístily na 5. místě z 42 
účastníků. 

Poznávací zájezdy: 
30. 4. 2018 – jednodenní výlet do Vídně – žáci 9. A a 9. C. 
7. – 13. 6. 2018  - poznávací zájezd do Skotska se zastávkou v Amsterdamu – 69 žáků 8. a 9. tříd 
+ 4 pedagogové. Ubytování v rodinách – možnost konverzace s rodilými mluvčími. 
Další akce: 

1) Říjen 2017 – výměnný pobyt 6 žáků ze školy v španělském Sodupe v rodinách žáků 8. a 

9. tříd. 

2) Květen 2018 – reciproční týdenní výjezd našich žáků do Sodupe.  

Jazykově a kulturně obohacující akce. 

3) Anglická divadelní představení: 

Listopad 2017 – divadlo Dr. Klutz 
4. třídy – interaktivní představení Mad Professor.  

9. třídy – Nový Zéland – multimediální pořad. 
Únor 2018 – divadelní spolek The Bear z Prahy. Představení pro 3. a 4. ročník. 
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Březen 2018 - divadelní spolek The Bear z Prahy. Představení pro 6. a 7. ročník. 
3)  Scio testování žáků: 

9. třídy – listopad 2017. 
5. a 7. třídy – duben 2018. 

4) Halloweenský program pro 5. a 6. třídy – říjen 2017. 
Vánoční program pro 4. až 6. třídy – prosinec 2018. 
Oba programy připraveny ve spolupráci se studentkami SPŠ Brno a bývalými žákyněmi naší 
školy. 
6)Exkurze pro 9. třídy – MZK Brno – cizojazyčné knihovny – červen 2018. 

Volnočasové aktivity: 
Kroužky ve spolupráci s SVČ Lužánky. Vedli vyučující Aj naší školy. 
Na 1. stupni probíhaly celoročně kroužky pro 1. a 2. třídu.  2x 45 minut týdně. 
Na 2. stupni probíhaly celoročně kroužky Anglická konverzace pro 6. a 7. + 8. třídu. 
Intenzita: 1x 45 minut týdně. 
 

zpracovala: Mgr. Petra Píštěková 
 
 
 
 

Přehled akcí ve školním roce 2017/2018 – český jazyk, dějepis 
 
Recitační soutěž: 

- školní kolo- 35 žáků -  mladší  kategorie- 1. místo A. Pařízková                   VI. D 
                            2. místo M. Láníková                          VI. C 
                            3. místo M. Koukalová, M. Kudr      VI.A.  
Macháčková VII.B, T. Milichovský           VII.C 
                                
starší kategorie-  1. místo   J. Hanáček                          VIII.A          

                                                                           2. místo  M.Štoss                                   VIII. A 
                                                                           3. místo  P.Skřipcová, L.Dvorská, K. Hanzlová   

          VIII. A 
  
 
Olympiáda v českém jazyce: 
     –   školní kolo – 17 žáků –  1. místo L.Dvorská                                 VIII.A  
                                                 2. místo E. Knoblochová                            IX. A  
                                                 3. místo V. Kadaňková                              VIII. C 
                    Lucie Dvorská postoupila do okresního kola a získala 13. místo. 
 
 
Dějepisná olympiáda: 
     -   školní kolo – 24 žáků – 1. místo  E. Knoblochová               IX.  A 
                                                2. místo  V. Hádlíková                   IX. A  
                                                3. místo  P. Bína                             IX. B 

Ema Knoblochová se v okresním kole umístila na 12. místě.  
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Exkurze, výukové programy: 
 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili dějepisné exkurze do koncentračního tábora Osvětim. 
 
Třída VII. A navštívila židovský hřbitov v Juliánově.. 
Žáci 6. ročníku navštívili výstavu o pravěku v Pavilonu Anthropos. 
 

 

         zapsala: Mgr. Jarmila Koreňová 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení školního roku 2017/2018 – matematika, fyzika 
 

 
SOUTĚŽE 
 
Matematická olympiáda 
Josefína Skyvová – VI. A – postup do městského kola – 6. místo 
 
Pythagoriáda  
12. 4. – celkem 58 žáků 
  6. ročník – 18 žáků   
             7. ročník – 22 žáků    
  8. ročník – 18 žáků  
Stela Střítežská – VI. B – postup do městského kola – 10. místo 
VII. B – Marek Babiček, David Mach, Matouš Seidl, Lucie Fojtíková, Klára Prokešová – postup 
do městského kola 
 
Matematický klokan 
16. 3. – 7. ročník – 72 žáků – nejúspěšnější řešitel – Lucie Fojtíková – VII. B – 84 body, Karolína 
Vymazalová – VI. B - 84 body  

 
     
EXKURZE 
 
4. a 10. 1. – Hvězdárna a planetárium Brno – „Pokusy z optiky“ – 8. ročník 
9. a 11. 5. – vodní elektrárna Dalešice a jaderná elektrárna Dukovany – 9. ročník 
 

 

       zapsala: RNDr. Zuzana Mijatovičová 
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Hodnocení školního roku 2017/2018 – zeměpis, přírodopis a chemie 
 
 
ŠKOLNÍ AKCE: 
 Vícedenní Přírodovědně turistická exkurze do Jedovnic a okolí pro žáky 9. ročníků se 
konala pro třídu 9.C, a spojení tříd 9.A a B, vždy na 2 dny (2. - 3. 10. 2017, 3. – 4. 10. 2017). 
Celkem se zúčastnilo 54 žáků.   
 V listopadu 2017 se konala zeměpisná exkurze do Prahy pro 8. ročníky. Zúčastnilo se 59 
žáků. Bližší informace jsou v příloze hodnocení - Zeměpis.  
 V letošním školním roce proběhla řada vycházek spojených s prací v terénu, exkurzí, 
návštěv programů a výstav v rámci přírodovědných předmětů.  
V rámci Přírodopisu byly realizovány tyto aktivity:  

- Exkurze ZOO – třídy obratlovců (7. C – 25. 10., 7. B – 24. 10., 7. A – 23. 10.) 

- Den Biologie na Katedře Biologie Ped. Fakulty v Brně (8. A – 10. 11.) 

- Exkurze - Mendeliánum (8. C – 15. 2., 8. B – 15. 2., 8. A – 16. 2.) 

- Exkurze – MZM Minerály a horniny (9. A – 16. 2., 9. B – 30. 1., 9. C – 31.1.) 

- Exkurze – Jarní aspekt, patrovitost lesa (7. A – 11. 4., 7. C – 13. 4., 7. B – 12. 4.) 

- Exkurze – Hydrobiologie (6. B – 16. 5., 6. C – 18. 5., 6. A – 18. 5., 6. D – 21.5.) 

- Exkurze ZOO – Savci, biodiverzita (8. A – 20. 6., 8. B – 21. 6., 8. C – 21. 6.) 

- Práce v terénu – určování listnatých a jehličnatých stromů a keřů v okolí školy 7. A, B, C 

(červen) 

Exponáty madagaskarských švábů z dubna 2015 v tomto školním roce nadále zpestřovaly 
výuku.  Žáci na nich mohli pozorovat pohlavní dvojtvárnost, ale hlavně se o ně mohli naučit 
starat a nebát se neznámého. Mohou tak prohlubovat svůj vztah k přírodě všemu živému.  
V rámci Zeměpisu byly realizovány tyto aktivity:  

- Návštěva Planetária M. Koperníka v Brně na programu Rychleji než světlo – sen o 

mezihvězdných výpravách (6. A, B, C – 10. 10.) 

- Výukový program Planety Země – Brazílie – vášnivé srdce Jižní Ameriky (20. 12. – celý 

druhý stupeň) 

- Výukový pořad Svět kolem nás – Kuba – dvě tváře svobody (25. 1. – žáci 7. ročníků) 

V rámci chemie byly realizovány tyto aktivity:  
- Návštěva SPŠCH s výběrem žáků 9. A. B 

V rámci Přírodovědného semináře (8. A, B) byly realizovány tyto aktivity:  
- Poznávání listnatých a jehličnatých stromů a keřů v okolí školy (září) 

- Pozorování a odchyt bezobratlých živočichů a jejich jednoduché rozdělení do 

základních taxonomických skupin (květen) 

- Mikroskopická pozorování v průběhu roku (viz seznam pro Projekt Řečkovice a jeho 

udržitelnost) 

V rámci Zeměpisného semináře (7. A, B) byly realizovány tyto aktivity:  
- V rámci Zeměpisného semináře se uskutečnilo mnoho aktivit v terénu, které jsou 

podrobněji vypsány v příloze – hodnocení – Zeměpis 
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ÚČAST NA PROJEKTU OPVK s Gymnáziem Brno – Řečkovice: 
 V průběhu celého školního roku 2017/2018 nadále probíhá naše spolupráce na tomto 
projektu a účastníme se jeho udržitelnosti. V rámci naší spolupráce probíhaly tyto aktivity:  
Návštěvy na rekonstruované zahradě na Gymnáziu Brno, Řečkovice v termínech 18. 9. 2017 (8. 
B) a 9. 5. 2018 (6. C), kde probíhala výuka v terénu pod vedením učitelů Gymnázia. Žáci byli 
rozděleni na dvě pracovní skupiny, které si po přestávce vyměnily své aktivity. Expozice 
zahrady je zaměřená na část biologickou a fyzikální s možností řady praktických ukázek a 
funkčních modelů, na kterých si žáci mohli ověřit své závěry. K dispozici měli i řadu 
pracovních listů a informačních tabulí.  
Badatelské aktivity zaměřené na práci s vypůjčenými mikroskopy, které byly naší škole 
předány 18. 9. 2014.  V průběhu většiny měsíců byly realizovány Badatelské aktivity zaměřené 
na různá pozorování mikroskopem v různých ročnících a seznamy podpořených žáků byly 
posílány na Gymnázium Brno, Řečkovice 8. 6. 2018. Jednalo se o tato pozorování:  
6. B – Trvalé preparáty (1. 11. 2017), Buňky cibule (15. 11. 2017), Řasa Zrněnka (3. 1. 2018), 
Prvoci (24. 1. 2018) 
6. C – Trvalé preparáty (30. 10. 2017), Buňky cibule (15. 11. 2017), Řasa Zrněnka (6. 12. 2017), 
Prvoci (17. 1. 2017) 
7. A – Rybí šupina, trvalé preparáty (16. 11. 2017), 7.B – 14. 11. 2017, 7. C – 13. 11. 2017 
8. A – Vlas, chlup (26. 9. 2017), Trvalé preparáty – tkáně (8. 12. 2017) 
8. C – Vlas, chlup (21. 9. 2017), Trvalé preparáty – tkáně (4. 12. 2017) 
Přírodovědný seminář 8. A – Trvalé preparáty (6. 9. 2017), Řasa zrněnka (15. 11. 2017), Prvoci 
(3. 1., 17. 1. 2018), Hmyz (25. 4. 2018) 
 
 
ÚČAST V SOUTĚŽÍCH: 
 V průběhu školního roku 2017/2018 proběhly na naší škole v rámci předmětů 
Přírodopis, Chemie a Zeměpis soutěže: 

- Mladý chemik (listopad ve škole, prosinec vybraní žáci 9. ročníků účast na SPŠCH) 

- KORCHEN – korespondenční soutěž v chemii - 9. Ročníky (říjen) 

- Internetová soutěž EUROREBUS a EUROREBUS JUNIOR – postup a účast v Krajském 

kole, nejúspěšnější postup do celorepublikového finále (bližší informace v příloze 

hodnocení – Zeměpis) 

- Biologická olympiáda (školní kolo – letošní účast pouze 5 žáků, úspěšní řešitelé pouze 

2, nikdo nechtěl postupovat do dalšího kola) 

- Zeměpisná olympiáda (podrobnější informace v příloze níže) 

- Chemická olympiáda byla nahrazena soutěží Mladý chemik z důvodů velké obtížnosti 

a nízkého zájmu ze strany studentů 

Biologická olympiáda:  
Školní kolo Biologické olympiády 51. ročníku proběhlo 10. 1. 2018 na téma – Pohyb.  
Kategorie D (6., 7. ročník) se zúčastnili 3 žáci (2 úspěšní řešitelé). Následující jména jsou 
uspořádána dle umístění od 1. místa: Mráz Matěj 7. C, Fráňa Martin 7. C, Kraus Matyáš 6. A 
Kategorie C (8., 9. ročník) se zúčastnili 2 žáci, bohužel jako neúspěšní řešitelé. Na 1. místě 
Vendula Poláčková z 9. A, na 2. místě Strnad Erik Brian z 9. B  
V obou kategoriích měli žáci nejdříve teoretický test, po té následovalo poznávání organizmů 
(15 rostlin nebo hub, 15 živočichů) a laboratorní úkol. Za úspěšné řešitele jsou považováni ti, 
kteří dosáhli alespoň na 60% bodů. První tři úspěšní řešitelé mohli postupovat do městského 
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kola. Pro další účast bylo nutné vypracovat jeden ze vstupních úkolů, o kterých byli 
informováni v průběhu října. Letošním ročníku městského kola se bohužel nikdo zúčastnil.  
(zúčastnění žáci školního kola celkem 5 – z toho úspěšných řešitelů 2, městské kolo - 0) 
 

 

     Ve 23. ročníku internetové vědomostní soutěže Eurorebus jsme jako škola získali putovní 
Pohár pro základní školy vědomostní soutěže Eurorebus. Pohár se propůjčuje za nejvíce 
bodů v celoročním plnění úkolů, účasti v krajském a celostátním kole. 
 
     V republikovém finále Eurorebusu žáci I. stupně obsadili 16. místo v kategorii Junior, žáci VII. 
B obsadili 24. místo z 54 kolektivů, přičemž ale před nimi byli pouze 4 zástupci základních 
škol. Matouš Seidl 17. místo z 54 žáků. Žáci IX. B obsadili 41. místo, druzí ze ZŠ. 
Zástupci pěti třídních kolektivů se zúčastnili krajského kola. O postup do soutěže Eurorebus 
Junior se nejvíce zasloužily třídy: III. A Mgr. Petry Wechslerové, III. D Mgr. Sabiny 
Freibergové a IV. A. Mgr. Žanety Matouškové. 
 
     V krajském kole ze 3. místa na celostátní finále postoupili v kategorii Junior: Jiří Koláček ze 
III. D, František Kvapil ze IV. C, Lenka Ducháčková z V. A. Ze 4. místa postoupili žáci VII. B: 
Matouš Seidl, Klaudie Šimoníková a Richard Šimoník. Matouš Seidl postoupil ze 4. místa i 
jako jednotlivec. Z osmého místa postoupili na body zástupci třídy IX. B a C Pavel Bína, 
Michal Čiula a Ondřej Adamec. Dívky z VIII. B obsadily 22. místo ze 35 kolektivů ZŠ a 
víceletých gymnázií kraje Jihomoravského, Zlínského a Vysočiny. Účast tříd VI. D a VIII. C.  
 
     Městského kola Zeměpisné olympiády se zúčastnilo 6 žáků. Ondřej Adamec z IX. C obsadil 
5. místo, Matouš Seidl ze VII. B obsadil 11. místo, Stela Střítežská ze VI. B obsadila 11. místo, 
Jakub Zajíček ze VI. D obsadil 12. místo, Pavel Mikeš ze VII. C 23. místo a Barbora Hajská z IX. 
B 29. místo. Školního kola se zúčastnilo 32 žáků, úspěšných řešitelů bylo 24.  
 
     Celý druhý stupeň navštívil třináctý díl projektu Planeta Země 3000 - "Brazílie - vášnivé 
srdce Jižní Ameriky“ a žáci 7. ročníků projekt Svět kolem nás - „Kuba- dvě tváře svobody“. 
Žáci 6. tříd navštívili výukový program Rychleji než světlo - sen o mezihvězdných výpravách 
v Planetáriu M. Koperníka v Brně. 
 
     V zeměpisném semináři žáci absolvovali program knihovny Jiřího Mahena - Evropský rok 
kulturního dědictví „Evropean years of cultural heritage“. Dále v rámci exkurzí: orientace 
podle plánu - okolí školy, práce s GPS - rokle Kozák, kaple sv. Antonína, Panská Lícha - 
pozorování krajinných jevů, Kolonie Písečník, vlaková zastávka Lesná, výhled na Husovice - 
geocaching, Soběšická rozhledna - výhled na Brno a městské části. Procházka městem - 
památky města - Petrov, Zelný rynk, Stará radnice... 
  
59 žáků 8. ročníku absolvovalo 24. října a 2. listopadu 2017 zeměpisnou exkurzi do Prahy. 
Exkurzi jsme zahájili na Vyšehradě, prošli jsme Václavské náměstí. Přes Staroměstské náměstí 
a a Kampu jsme se dostali k zahradě maltézských rytířů a Lennonově zdi a došli na Karlův 
most. Navštívili jsme Poslaneckou sněmovnu a Národní divadlo. Jedna skupina prošla 
Valdštejnskou zahradou, zámeckými schody a kolem Svatováclavské vinice vyšli na Pražský 
hrad. Prohlédli si katedrálu sv. Víta, Zlatou uličku, věž Daliborku. Přes most Legií kolem 
Rudolfina jsme došli na Staroměstské náměstí k Paladiu a zpět na autobusové nádraží. 
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Žáci devátých ročníků rozšiřovali své znalosti z přírodopisu a zeměpisu v září 2017 na 
dvoudenní exkurzi v Moravském krasu: v Adamově, v Josefovském údolí, u Býčí skály, 
v Rudickém propadání, v Sloupsko - Šošůvských jeskyních.  
Zeměpis byl zastoupen i ve školních výletech, lyžařských kurzech a sportovních aktivitách. 
 

 

     zapsala:  Mgr. Andrea Zachovalová a Mgr. Jana Kapounková 
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Sportovní soutěže II. stupeň - školní rok 2017/ 2018 

 
V říjnu byla děvčata naší školy pozvána za sportovní úspěchy v roce 2016/17 na závěrečné 
slavnostní vyhodnocení základních a středních škol města Brna a přijetí radním města Brna 
Mgr. Jaroslavem Suchým do prostor Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zde jim bylo 
vysloveno poděkování za výborné výsledky ve sportovních soutěžích. Akce se zúčastnila Mgr. 
Lenka Baranová a Veronika Němcová. 
 
Kromě soutěží ve volejbale se naši žáci zúčastnili 35 sportovních akcí (školní, obvodní, 
městské, krajské akce). Uspořádali jsme tři lyžařské kurzy, kterých se zúčastnilo 127 žáků a 
dvě sportovní soustředění pro 86 žáků.  
Do sportovních aktivit školy, kromě volejbalu, se zapojila téměř polovina žáků II. stupně, 
zejména do třídních kol chlapců ve florbalu, soutěží Odznaku všestrannosti olympijských 
vítězů, Běhů brněnské mládeže a atletických soutěží. Družstva dívek hrála Ligu škol ve 
volejbale, Pohár 7. tříd a Barevný volejbal. Dále žáci sportovních tříd hráli Krajský přebor, 
dívky za oddíly KP Brno, chlapci za Volejbal Brno a Teslu Brno.  
 
 
 
Výběr nejúspěšnějších aktivit a výsledků:  
 
Republikový úspěch 
OVOV – Adam Drška 10. místo z 68 závodníků v ročníku 2004 
Krajské úspěchy 
Atletický čtyřboj- hoši IV. kat. 4. místo  
Volejbal – hoši obsadili 2. místo v soutěži ASŠK,  dívky 3.místo 
3+3 volejbal- 2. místo 

Plavání- dívky IV. kat. 4. místo 
OV – krajské kolo družstvo 2. místo, jednotlivci 2. Adam Drška 3. místo Anežka Měřínská, 
Anežka Štorová,  
Moravský pětiboj všestrannosti – naši žáci obsadili 3. místo (22 škol) v devátém ročníku 
pětiboje. Družstvo tvořili 4 chlapci a 4 děvčata (1. Drška, 2. Měřínská, 5. Křenek) 
Silový čtyřboj - družstvo chlapců obsadilo 2. a 6. místo (12 týmů), Magula 3. místo 
 
Výsledky v městských soutěžích 
Volejbal ASŠK - chlapci 1. místo, děvčata 1. místo 
Volejbal 3+3 - družstvo obsadilo 1. místo v městském kole 
OV - družstvo získalo 1. místo, jednotlivci 4x 1. místo (Měřinská, Štorová, Adamec, Drška), 2x 
2. místo (Křenek, Vaněk) 5x 3. místo (Fráňa, Macháčková, Němcová, Muselík, Koudelková)  
Šplh o tyči - postup družstva dívek a jednotlivec do městského kola, zde obsadili 2x 2. místo 
Atletika – čtyřboj starší - dívky 3. místo, chlapci 2. místo, mladší dívky 3. místo, chlapci 4. 
místo 
OVOV - žáci II. stupně + 4.C. 5.A  získali 110 odznaků, 64 x bronz, 34x stříbro, 7x bronz a 5 x 
diamant.  
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Počty účasti žáků v soutěžích, jména žáků by se opakovala: 
Školní 258 (šplh 84, florbal 56  , fotbal 48 , vybíjená 70)  
Obvodní 111 žáků  
Městské 68 žáků- 111 účastí 
Krajské  52 žáků-72 účastí 
Republikové 1(září OVOV) 
 

 

zapsal: Mgr. Václav Starý 

 

 

 
 

  



 40 

Zpráva předmětové komise VÝCHOVY – šk.r.2017/2018 
 

Výtvarná soutěž. Naše škola se na jaře již poněkolikáté zúčastnila soutěže „Voda štětcem a 

básní“, kterou vyhlašuje Povodí Moravy. Tentokrát jsme se neumístili na žádném 

bodovaném místě, ale žáci získali za účast věcné výtvarné  ceny.  

Výtvarná soutěž o přebal učebnice. Letos jsme se poprvé účastnili soutěže, kterou 

vyhlásilo nakladatelství FRAUS o vlastní obálku učebnice cizího jazyka. Zaslali jsme 

návrhy do RJ, FJ a NJ.  Malovaly dívky z 9.A Alžběta Špačková, Vendula Špačková a Ema 

Knoblochová. A právě Ema Knoblochová vyhrála v kategorii Ruský jazyk se svým 

návrhem  1. místo. 

Světlušky.  Zapojili jsme se už podesáté do charitativního projektu Světlušky, které  i letos 

vybíraly peníze na charitativní účely dne 12.9.2016. Akci zajišťuje p.u. Ondrůšková.  

Rozsvěcení vánočního stromečku pro MŠ. I letos se rozsvítil Vánoční stromeček pro   MŠ 

v našem okolí  a to ve dnech 29.11., 30.11. a 1.12 2017. Děti z MŠ si poslechly vánoční 

písničky, básničky a koledy. Tentokrát jsme osvěžili vystoupení violoncelem, na které hrála 

p.u. Marcela Lehotská. Vystoupení, které připravila p.u. Alena Musilová si ještě před 

Vánoci vyslechli žáci 1. ročníku a učitelé.  

Mikuláš. Pro žáky 1. stupně chodí školou Mikuláš, čert a anděl, letos 5.12.2017. Děti si pro 

ně připravily písničky a vlastnoručně nakreslené obrázky. Nakonec došlo k dětmi velmi 

očekávané nadílce. Poté, co všichni slíbili, že budou hodní, se vzácná návštěva rozloučila a 

vrátí se zase za rok. 

Rozloučení  s děváťáky. Slavnostní rozloučení s žáky 9.ročníků a jejich rodiči, které se již 

stalo tradicí, proběhlo letos 26.6.2018 v Dělnickém domě Jamborova. Sál byl plný rodičů, 

příbuzných, přátel i zaměstnanců školy a tentokrát se bylo na co koukat. Každá třída 

9.ABC si nachystala prezentaci  a s p.u. Alenou Musilovou secvičila krátká vystoupení, 

kterými rozesmáli i dojali diváky. Pan ředitel s třídními učiteli předali žákům pamětní listy 

na naši školu a už je čeká nová životní etapa.  

Kino. 20.2. proběhlo na naší škole okresní kolo zeměpisné olympiády. Celý druhý pavilon 

šel do kina. 6.ročník viděl film Den na zázračné planetě a ostatní film Po strništi bos. 

Divadlo Husa na provázku. Protože se na naší škole učí dramatická výchova, je třeba ji 

spojit s praxí. 6.BD se vydala na prohlídku Divadla Husa na provázku dne 17.5.2018 

Beseda se soudcem. 19.3. 2018 se žáci 8. ročníků zúčastnili už tradičně besedy se soudcem. 

O tuto besedu je velký zájem a je pro žáky atraktivní, mohou se soudce zeptat na praktické 

věci ze života, které je zajímají od drog až po kriminalitu dospívajících. Beseda je 

realizována v předmětu OV. 
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Výtvarný seminář. Žáci výtvarného semináře, který mají někteří žáci 6.ABD jako volitelný 

předmět,  rozvíjeli své praktické výtvarné schopnosti na několika akcích. Jejich výsledky si 

bylo možné prohlédnout na webu školy během roku.  Vytvořili si návrhy oblečení a 

předvedli je na improvizované módní přehlídce, soutěžili o dort v kolektivní práci, kdy 

zvětšovali jeden z obrazů výtvarníků Keitha Haringa a Pieta Mondriana.  Ozdobili si trika 

savovou technikou a jedna skupina se vydala do ulic za graffitovou tvorbou. 

Web. Pravidelně přispíváme články a fotografiemi na školní web. 

Volitelné předměty. V letošním roce se učily v 6.ročnících volitelné předměty Výtvarná a 

Dramatická výchova. 

Beseda o sexuálním dospívání. Naše škola spolupracuje se sexuoložkou MuDr. Petrou 

Sejbalovou, která pro žáky 8.ročníků uspořádala  besedu o sexuálním dospívání  dne 30.4. 

2018. Žáci ji absolvovali rozdělení zvlášť na dívky a chlapce. O besedu je velký zájem. 

Sedmáci v televizi. Žáci 7.ABC se postupně v rámci občanské výchovy zúčastnili v květnu 

exkurze v novém studiu České televize v Líšni. Prohlédli si studia pro natáčení Dobrého 

rána, AZ kvízu, zpráv a  technické zázemí pro vysílání. 

Finanční gramotnost v OV. Ožehavým tématem mezi mládeží i dospělými je v poslední 

době úroveň finanční gramotnosti. Abychom tuto úroveň  zvyšovali byla 19.10. pro deváté 

ročníky uspořádána beseda na toto téma. Zástupce České bankovní asociace formou 

zajímavé prezentace seznámil žáky s nástrahami pohybu v internetovém bankovnictví. 

Návštěva Mosilany. V říjnu 2017 žáci 9.ročníků navštívili v Brně Novou Mosilanu. Prošli 

zde výrobu a seznámili se s chodem továrny na výrobu látek, byli seznámeni s učením 

oborem, který  Mosilana nabízí. Touto exkurzí chceme žákům poskytnout co nejvíc 

informací k výběru SŠ.  

Vila Tugendhat. Každý rok organizujeme pro 9.ročníky návštěvu památky UNESCO 

v Brně, slavné vily Tugendhat, postavené v roce 1930. Žáky vždy  překvapí modernost 

stavby a unikátní materiály, které jsou v ní použity. Letos mohli vilu obdivovat žáci 9.A  

22.9.2017 a žáci 9.B 18.5. 2018. 

Vila Stiassni. Ve výtvarné výchově seznamuje žáky s památkami v Brně. Vilu Tugendhat 

navštěvujeme už léta, ale letos ještě 8.B  23.4.2018 viděla další ze slavných brněnských vil, 

určených původně k soukromým účelům, vilu manželů Stiassni. I tato vila je z roku 1930. 

Koncerty v HV. Hodiny HV doplňujeme poslechem živé hudby. Letos v září 2017 9. ročník 

bubnoval a 15.11.2017 jsme vyslechli se 7. – 9. ročníkem koncert filmové hudby. Slyšet 

živou hudbu je pro žáky vždy zážitek. 

Interaktivní divadlo v RO. 8.11.2017 se 6. a 7. třídy sešly v Kinokavárně v Černých Polích, 

aby zde zajímavou formou interaktivního divadla absolvovaly preventivní program o 



 42 

kyberšikaně a nebezpečných jevech na internetu.  Zároveň  v říjnu  zástupci vyučujících 

vyslechli přednášku o kyberšikaně 26.10. 

Projekt „Příběhy našich sousedů“ .  Naše škola se s 9.A a 9.B zapojila do náročného 

projektu Příběhy našich sousedů, na kterém pracovali  vybraní žáci celý školní rok a která 

vyvrcholila závěrečnou prezentací v Společenském centru Lesná 10.5.2018, kde žáci naší 

školy obsadili krásné 2. místo  . Pod vedením p.u. Ondrůškové zpracovali příběh 

proslulého jazzového kytaristy z Lesné pana Milana Kašuby. Druhá skupina pod vedením 

p.u. Plškové zpracovala příběh z roku 1968 pana Drahoslava Plška. Žáci si museli najít 

pamětníka dějinné události, poznat jeho životní příběh, natočit s ním rozhovor a 

vypracovat na profesionální úrovni svoji prezentaci  a tu předvést před porotou. Zároveň 

absolvovali seminář a nahrávání v Rádiu R a návštěvu archivu STB. Projekt patří do 

rozsáhlého projektu PAMĚŤ NÁRODA a zajišťuje ji post bellum. 

Program k poruchám příjmu potravy do RO.  8.ABC  se 22.1.2018 aktivně účastnila 

preventivního programu“ Adéla ještě nevečeřela“  o problémech poruch příjmu potravy. 

Toto téma považujeme za velmi aktuální, a proto poskytujeme žákům  informace touto 

zábavnou formou. Žáci se dozvěděli o problémech bulimie, anorexie, přejídání a obezitě. 

Žáci zkoumali různé typy jídelníčků a snažili se sestavit ten zdravý a vyvážený. Toto téma 

rozvíjíme dále v hodinách Rozvoje osobnosti. 

Ukliďme Česko. Z výchovných důvodů podporuje naše škola celostátní projekt „Ukliďme 

Česko“, do kterého se každý rok zapojí mnoho škol i jednotlivců. My jsme celý týden  od 9. 

– 13.4. 2018 uklízeli v okolí naší školy. Akci zajišťovala p.u. Tereza  Plšková. 

Projekt RE-PUBLIKA. Ke stému výročí vzniku Československa 1918 byla k dispozici 

v celé ČR spousta akcí. 7.A využila 8.6.2018 mimořádné možnosti vidět výstavu Alfons 

Mucha – dva světy. Výstava představila část  Muchovy slavné Slovanské epopeje a jeho 

plakátovou tvorbu. Výstava se konala na brněnském výstavišti, kde jsme ještě navštívili 

interaktivní pavilon o vývoji sportů.  

Grafika v Lužánkách. Každý rok také k rozšíření výuky VV organizujeme pro nižší 

ročníky praktický program Grafika.  Letos  si pouze 6.B v květnu vyzkoušela grafické 

techniky linoryt a suchá jehla a v programu SVČ Lužánky si vytiskla svoje originální 

grafické listy. 

Konference o školní neúspěšnosti na ZŠ. 3.5.2018 se p.u. Tereza Plšková účastnila 

konference školní neúspěšnosti na základních školách v Brně. Konference probíhala ve 

dvou částech – dopolední přednášková část a odpolední workshopy. Workshop na 

konkrétních příkladech ukázal, jak odhalovat dezinformace, jaké nástroje k tomu používat, 

co mezi mladými lidmi momentálně koluje a také jak nejlépe přistupovat k samotné výuce 

této problematiky. 

 
       zapsala: Mgr. Zlatuše Býtešníková 


