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Výroční zpráva 
 školní rok 2009/ 2010 

Základní škola a Mateřská škola Brno, 
Milénova 14 

 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 
  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  
 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Milénova 14 
 
1.2 Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, MČ Brno – sever 
 
1.3 Ředitel školy:  Mgr. Ji ří Křenek 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

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

 
  
1.5 Kontakty: 

telefon:   ZŠ - 548422944,  MŠ - 533424365 
fax:   548422938 
email:   skola@zsmilenova.cz ,  msloosova@seznam.cz                            
http:   www.zsmilenova.cz 
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1.6 Úplná / neúplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 14 5 321 22,85 - 

2.stupeň 9 4 192 21,44 - 

Celkem 
23 9 513 22,3 720 

   
  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 18.1.2006   
Předseda a členové ŠR: Ing. Ivan Svoboda – zástupce za zřizovatele (předseda) 
       Ing. Jana Hůlová – zástupce za rodiče 
       Mgr. Jana Nálezková – zástupce za pedagogy 
 
 
1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Základní škola 16847/96-2 4., 5., 9. 
Vaše škola  1., 2., 3., 6.,7., 8. 

Jiné specializace, zaměření:  
Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:  6.C, 7.B, 8.B, 9.B 
 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou 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 
Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 

děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 
L 11  ŠJ  - úplná  1 515 65 - 
L 13  ŠJ – výdejna 1 204 - 34 
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2009 

Fyzické osoby 10 
Přepočtení na plně zaměstnané 9,7 
 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 7 182 fyz. 7  / přepoč.  5,3 210 
Z činnosti ŠD: viz. příloha 
 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 
ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem 0 0 fyz.      0 / přepoč.     0 0 
Z činnosti ŠK: 
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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 38,1/42 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  35,9/38     94/90 

 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  1 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  3  
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:   3 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  22 
  
2.2 Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 3 8 
36-50 let 3 19 
51 a více 0 2 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 6 29 
Rodičovská dovolená 0 4 
 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 3 
Cizí jazyky 2 
Umění, estetika 0 
Speciální pedagogika, SVPU 2 
Informatika, PC, SIPVZ 1 
Společenské vědy 4 
Legislativa, řízení, ekonomie 5 
Sport, TV, turistika 15 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 0 
Alternativní pedagogika 3 
Přírodní vědy 1 
Technické vědy 0 
Český jazyk a literatura 0 
Zdravotnictví, BOZP, PO 0 
Jiné 2 
Celkem 38 
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2.4 Školní asistenti 
Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    2,125  /  4 
z toho a) romský asistent                      0 
           b) jiný (pedagogický, osobní)    2,125  /  4 
    

 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 74 
61 

73 1 0 0 

2. 61 60 1 0 0 

3. 55 
67 

48 7 0 0 

4. 62 
 

49 13 0 0 

5. 67 
 

51 16 0 0 

Celkem za I. stupeň 319 
 

281 38 0 0 

6. 63 
 

26 37 0 0 

7. 39 
 

10 27 2 0 

8. 46 
 

19 27 0 0 

9. 45 
 

15 27 3 0 

Celkem za II. stupeň 193 
 

70 118 5 0 

Celkem za školu 512 351 156 5 0 

 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 6 1,2 
3 0 0 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  38 

průměr na jednoho žáka:               0,07 
 

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 
 

21 3 14 19 4 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník 43 69 
nižší ročník/5.ročník  3/16 31 
Celkem 62 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  11 
Důvody: změna trvalého bydliště 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  23 
Důvody: změna trvalého bydliště, zájem o sportovní třídu  
 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich sou částí 
 
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

Ve školním roce 2009/2010 na škole proběhla inspekční činnost podle 174 odst. 2 písm.b) 
zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 
poskytovaného základní a mateřskou školou. Druhým tématem bylo získání a analyzování 
informací o vzdělávání dětí a žáků v matematické, čtenářské a předčtenářské gramotnosti. 
Celkový výsledek inspekčního šetření: Vzdělávání v MŠ i ZŠ probíhá podle platných 
vzdělávacích programů, které je třeba dopracovat a doplnit o chybějící údaje ( ŠVP PV). 
Při vzdělávání škola vytváří vhodné předpoklady pro zdravý vývoj dětí a žáků. Škola 
dodržuje stanovená pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků. V úrovni 
dosažených výsledků vzdělávání dětí a žáků ve vztahu ke stanoveným cílům vzdělávání 
formulovaným v ŠVP PV a ŠVP ZV byl zřejmý požadovaný standardní stav. Vedení 
školy aktivně přijímá opatření v MŠ v souvislosti s jejím sloučením se ZŠ. Tato vnitřní 
spolupráce je příležitostí k dalšímu rozvoji školy.  
 

 
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Do konce školního roku 2009/2010 byl podle připomínek ČŠI přepracován a doplněn ŠVP 
pro předškolní vzdělávání. 

 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
 
 
  
 
 
 

5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 
Odklad povinné školní docházky  17 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky  0 0 
povolení individ. vzdělávacího plánu  8 0 
O přijetí k základnímu vzdělávání  78 0 
O povolení pokračování v zákl. vzdělávání 0 0 
O prominutí úplaty za poskytování školských služeb  2 0 
Další dle § 165, odst. 2  23 0 
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6.0 Další údaje o škole  
 
 
Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Konverzační soutěž v angličtině 20 1 
Matematická olympiáda 8  1 
Matematický Klokan 36 --- 
Pythagoriáda 50 4 
Zeměpisná olympiáda 59 6 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 105 krajské kolo – 21 

 
Biologická olympiáda 70 2 
Olympiáda ČJ 24 1 
Recitační soutěž 20 1 
Dějepisná olympiáda 29 1 

 
Sportovní soutěže – žáci 1.stupně 154 52 

krajská kola – 12 
 

Sportovní soutěže – žáci 2.stupně 141 48 
krajská kola – 20 

 
Plavání 102 40 

 
Soutěž ve šplhu 32 15 
Běhy brněnské mládeže – žáci 1.stupně 40 - - - 
Lehkoatletický trojboj 40 10 

  
 
Dále jsou v příloze uvedeny podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a olympiádách 
 
 
 
 

Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*  1   /  1  /    /    /    /    /         5  / 8     /      /      /      /      

Informatika, PC 0 0 

Náboženství 4 35 

Přírodní vědy 0 0 

Společenské vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 3 54 

Technické vědy 0 0 

Umělecké obory 9 41 

Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 

Jiné 2 38 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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7.0 Zhodnocení a záv ěr: 
 
 
     Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně. Celá řada našich 
předsevzetí byla zdárně realizována a uvedena v život.  Máme za sebou třetí školní rok 
s výukou podle vlastního školního vzdělávacího programu – Vaše škola. Pokračujeme ve 
snaze zajistit v rámci anglického jazyka aprobovanost vyučujících na 1. stupni.  Musíme 
zlepšit a rozšířit nabídku zájmové činnosti – kroužků.  
    V rámci spolupráce s jinými právními subjekty bychom měli intenzivněji zapracovat na 
spolupráci s nejbližšími mateřskými školami. Od 1.1.2010 byla naše základní škola sloučena 
s Mateřskou školou Loosova v jeden právní subjekt. Celý půlrok byl naplněn intenzivní a 
náročnou prací v souvislosti se vznikem nového právního subjektu. 

 
Do dalších let vidíme jako stále trvající velké úkoly z materiálně technických požadavků: 

výměnu oken, zateplení budovy a obnovu funkčnosti vnitřního atria školy. Podle posledních 
informací od našeho zřizovatele byla škola zařazena do skupiny škol, které budou navrženy 
na celkové zateplení budovy a výměnu oken. Celá akce by měla být financována z dotací EU.   

 Začátkem školního roku došlo k opravě podlahy tělocvičny, která již byla v havarijním 
stavu. Také došlo ke kompletní výměně konstrukcí basketbalových košů. 

Je také zapotřebí vyhovět novým hygienickým vyhláškám, které se týkají výškově 
stavitelného nábytku, rozvodů teplé vody, správného umělého osvětlení apod. Tyto body byly 
již prodiskutovány se zřizovatelem a krajskou hygienickou stanicí. Po dohodě s nimi byl 
stanoven časový harmonogram postupného odstraňování těchto hygienických nedostatků. 
Některé z nich jsme v průběhu tohoto školního roku a prázdnin již vyřešili. 

V prázdninových měsících došlo také k opravě sociálních zařízení chlapců na pavilonu B, 
nakoupili se nové lavice do 4. tříd. Po spojení s MŠ Loosova jsme byli nuceni řešit havarijní 
stav její hlavní přípojky vody. Přebudovalo se a doplnilo bezpečnostní zajištění školy. Také 
byl nakoupen nový nábytek do šaten jednotlivých tříd. 
 

     Na závěr je třeba poděkovat všem pedagogickým i správním zaměstnancům za 
kvalitní práci, kterou v tomto školním roce odvedli. 
     Rovněž spolupráce se zřizovatelem školy (Statutární město Brno, MČ Brno – sever), 
odborem školství MMB, Pedagogicko-psychologickou poradnou v Brně byla na velmi vysoké 
profesionální úrovni. Také s rodičovskou veřejností  měla škola výborné vztahy. Chtěli 
bychom také poděkovat všem společnostem, firmám i jednotlivcům, kteří jakkoli přispěli na 
provoz školy.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně 27.8.2010             Mgr. Jiří Křenek 
                      ředitel školy 
 

 



 8 

 

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 spec. studium VŠ 
školní metodik prevence 1 1 spec. studium VŠ 
 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  0 -  
školní speciální pedagog  0,1 - VŠ 
 
8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce 0 1                             1/0 
školní metodik prevence 0 1                               0 
školní psycholog 0 0 0 
školní speciální pedagog 1 0 1 
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 
výchovný poradce: -Tvorba krizového scénáře školy (denní akred.seminář),  

Prevence ve škole –  co dělat, když…(denní akred. seminář),  
Metodika práce třídních učitelů v primární prevenci (vícefázový kurz) 

 
školní metodik prevence: Tvorba krizového scénáře školy (denní akred.seminář),  

Prevence ve škole – co dělat, když…(denní akred. seminář),  
Metodika práce třídních učitelů v primární prevenci (vícefázový kurz) 

 
 
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 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Autismus 3. 1 
specifické poruchy učení 2., 4., 5. 5 
specifické poruchy chování 3., 4. 2 
Celkem  8 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
   
Celkem                0 0 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2009/2010 

 

Škola:  ZŠ a MŠ Brno, Milénova 14  

Školní metodik prevence: Mgr. Jana Nálezková  
Počet žáků celkem:    513 (I. stupeň 321 žáků, II. stupeň 192 žáků) 

 
Podmínky školy:  Na škole pracuje poradenské centrum ve složení: dva výchovní poradci, školní 
metodik prevence, speciální pedagog. 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 Brno-sever, Sdružením 
Podané ruce, se všemi pracovišti PPP ZACHOVA, s SVP, s OSPOD Brno-Sever. 
 
 
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, projektové dny v jiných kolektivech než 
třídních). Na 1. stupni jsme se věnovali především problematice ochrany zdraví. 

Za velmi zdařilou akci považujeme třídenní adaptační soustředění pro nově vzniklé kolektivy 
v 6. ročníku v penzionu Marie na brněnské přehradě, 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. Žáci při aktivitách (sportovních, seznamovacích,..) velmi dobře 
spolupracovali, navzájem se lépe seznámili, poznali své nové třídní učitele. 

V průběhu celého školního roku jsme museli věnovat mimořádnou pozornost kolektivům 
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 rámci MPP proběhly besedy s příslušníky PČR a MěPČR. Každá třída si předem zvolila 
téma podle věku zaměřené na problematiku právního vědomí 15tiletých, šikanu, trestné činy, 
drogovou problematiku, ochranu majetku, dopravní výchovu. Hodnocení ze stran lektorů i žáků bylo 
kladné. 

Žáci 1. stupně navštívili se svými TU Lanové centrum Proud na Lesné. Tuto aktivitu, která 
nutí žáky ke spolupráci a vzájemné důvěře, žáci i učitelé hodnotí velmi pozitivně. 

   Žáci 8. - 9. roč. se zúčastnili besedy s Radkem Johnem na problematiku drogové závislosti. 
Na prvním stupni celoročně probíhala v rámci projektu MěPČR dopravní výchova AMAVET, 

kde učitelé hodnotí přínos tohoto projektu pro žáky na základě jejich úspěšného absolvování PC testů. 
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. 
 
 
Co se nedaří:  

Na prvním stupni se nám nedaří prosadit návyky zdravého stravování, čemuž napomáhá i 
špatný sortiment ve školním automatu. Dále by se měla prevence na 1. stupni v budoucnosti více 
zaměřit tematicky už i na kouření a šikanu. Ne vždy se podaří zcela potlačit špatné vztahy mezi 
spolužáky, i když se snažíme předcházet závažným případům, proto budeme usilovat o další 
zkvalitnění této činnosti.  

Na druhém stupni se potýkáme s kouřením žáků po vyučování. V příštím školním roce 
chceme také zvýšit právní vědomí žáků i učitelů. 
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MAPOVÁNÍ NEŽÁDOUCÍCH  JEV Ů NA ŠKOLÁCH 

         

 

ŠKOLA (název, 
adresa): 

Základní škola a Mateřská škola  Brno, 
Milénova 14  
Milénova 14, 638 00 Brno       

 počet žáků:  521          

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 mi
mo 
škol
u 

0 0  
mi
mo 
škol

u 
              1x     hod

ně 
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)                     

„tvrdé drogy“  reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
(ostatní)                     

Šikana  vyloučení jednotlivce  
z kolektivu 

0 0 0 1 1 4 1 0 0 

  psychická šikana 0 0 0 1 1 3 1 1 0 
   fyzická šikana 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
  lynčování  0 0 0 0 0 0 0 0 0 
  nepodložená podezření                   

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

násilné povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
majetkové povahy 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Kriminalita       
(činy jinak označované za 
trestné)  

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 
                      

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

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

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

Vandalismus reálná zjištění 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Krádež                     
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Příloha k výroční zprávě Základní školy a Mateřské školy Brno,  
Milénova 14 

 
školní rok 2009/2010 

 
1.stupeň ZŠ 

 
1. třídy 

Tradicí se v našich 1. třídách stalo slavnostní přivítání a představování samotných 
nových žáčků jejich rodiči. Hned 10. září absolvovali prvňáčci výukový program Dravci a 16. 
září první školní výlet do Moravského krasu, který se moc podařil. Na konci měsíce děti 
čekala návštěva divadla Radost Mlsný drak a Čárymůra. V říjnu jsme v arboretu obdivovali 
Barvy podzimu a poté jsme se pečlivě připravovali na projektové dny „ Znám Brno a jeho 
okolí?“ V listopadu 1. třídy vytvořily v BCVČ Lesná keramické svícny,  navštívily opět 
divadelní představení v Radosti Datel a bubeníček a folkový koncert ve škole. 
Nejočekávanější akcí však byla Adventní noc s tvořením, čtením, hraním a nocováním ve 
škole. Dětské muzeum překvapilo příjemně výstavou Za dlouhých zimních večerů v měsíci 
prosinci. V CVČ Bystrouška si děti vyzkoušely vánoční dílnu, ve vánočním tvoření pak 
pokračovaly i při školní besídce. V lednu se prvňáčci dozvěděli na Lipce víc o Zimních 
spáčích ve výukovém programu. Své nově nabyté dovednosti a vědomosti předvedli školáci 
dětem mateřských škol, které navštívily naši ZŠ před zápisem. 

Druhé pololetí začalo dopravní výchovou v Amavetu tematicky zaměřenou na chodce. 
V únoru také proběhl tradiční masopustní rej masek. V březnu jsme navštívili Čítárnu u čerta 
s knihou, kde byl připraven program První čtení. Na Velikonoce se děti připravily velikonoční 
dílnou v CVČ Linka. Pracovníci Bystroušky navštívili prvňáčky přímo ve škole s výukovým 
programem U babičky na dvorku. V dubnu dárek k Svátku matek děti tvořily v keramice 
BCVČ Lesná. Na besedu za dětmi přišel policista s tématem Cizí lidé. V Dětském muzeu 
shlédly 1. třídy výstavu Příběhy věcí kolem nás a duben završila návštěva div. představení 
v Radosti Pohádková píšťalka. Květen přinesl výukový program v Lesní škole Jezírko 
s názvem Ve včelím úle. Projektový den s názvem „ Štěstí přeje připraveným“ byl věnován 
branné tématice a dovednostem. V květnu děti absolvovaly výlet do Milotic a ZOO Hodonín. 
Pro 1. A byl 1. červen ve znamení tvorby Z. Milera, se kterou se děti blíže poznaly v Čítárně 
u čerta s knihou. Na závěr roku  děti potěšila návštěva minigolfu a  lanového centra.   
 

2. třídy 
První akcí pro druháky byl v září výukový program Dravci, na konci září pak děti 

navštívily výstavu Středověk v Dětském muzeu. Začátek října byl ve znamení pohádky Tři 
čuníci v divadle Radost. Třída II. B absolvovala výukový program Barvy podzimu v Jezírku, 
třída II. C navštívila technické muzeum. Všichni úspěšně prošli projektovými dny „ Znám 
Brno a jeho okolí?“  V listopadu navštívila druhé třídy policie s preventivním programem. II. 
A se na Vánoce připravovala v CVČ  Domino v prosinci. V lednu děti zhlédly divadelní 
představení  Když jde kůzle otevřít v Radosti a II. C se věnovala dopravní výchově 
v Amavetu.  Třída II. A byla spokojena s výukovými programy v CVČ Domino – v únoru to 
byly Proměny a v březnu Kuřátko a obilí. Krásný výrobek si děti z II. A vytvořily v keramice 
BCVČ Lesná v dubnu a s jarem na Lesné se seznámily prostřednictvím CVČ Bystrouška. II. 
C si procvičila prvouku v programu Probuzení jara na Lipce. Všechny druhé třídy v květnu 
společně zvládly projektový den s názvem „ Štěstí přeje připraveným“  a výlet do Rájce n. 
Svitavou. V červnu II. C a II. B navštívily divadelní představení na Špilberku a II. A zase 
lanové centrum. 
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3. třídy 
      Také třetí třídy začínaly programem o dravcích a III. B v září rovněž navštívila 

výstavu v Dětském muzeu Středověk. V říjnu se třeťáci v projektových dnech dozvěděli víc o 
Brně a jeho okolí. V listopadu III. A absolvovala třídenní výukový pobyt na Chaloupkách.  
Obě třídy vyslechly folkový koncert. I v prosinci se třetí třídy vzdělávaly hudebně – 
vánočním country koncertem v Divadle B. Polívky. V lednu třeťáci prošli výukovým 
programem Společenstvo průsvitných křídel v Jezírku. V únoru následovala dopravní 
výchova v Amavetu a návštěva programu Hvězdářská abeceda ve hvězdárně. Březen přinesl 
návštěvu divadelního představení Čarodějná škola v Radosti. III. A zvládla program v Lipce 
Nech brouka žít a III. B se připravovala na Velikonoce v Amavetu. V dubnu se  III.B 
dozvěděla v Lipce, že Půda není nuda. Květen byl ve znamení projektového dne Štěstí přeje 
připraveným, III. B absolvovala školu v přírodě v Jedovnicích a III. A výlet do Milotic a 
Hodonína. V červnu děti nadchla návštěva divadelního představení v Radosti Rychlé šípy. 
 

4. třídy 
      První akcí v novém školním roce byl výukový program o dravcích, IV. B navštívila 

Amavet a absolvovala výukový program s tématikou dopravní prevence. IV. C se v Lipce 
dozvěděla Jak roste chléb. Na počátku října třídy IV. A a IV. C vyjely na školu v přírodě na 
Chaloupky. IV. B absolvovala třídenní výlet na Kuklíku.  Anglické divadlo přijelo k žákům 
do školy. Na konci října proběhly projektové dny. Listopad přinesl folkový koncert ve škole. 
V prosinci následoval vánoční koncert v Divadle B. Polívky a vánoční besídky. IV. C si 
v lednu prošla výukovým programem Špetka domácí ekologie v Lipce, všechny čtvrté třídy 
besedovaly s policií ČR na téma šikana. V lednu také začal dvouměsíční intervenční program 
SPC Sládkova ve IV. B zaměřený na vzájemné vztahy a dodržování pravidel.  V březnu čtvrté 
třídy besedovaly se zástupci nadace Podané ruce o kouření.  Velikonoční program v Čítárně u 
čerta navštívila IV. C.  V dubnu žáky čekala návštěva divadla Malované na skle v Radosti, 
preventivní program  nadace Podané ruce o alkoholu. O zvířatech v péči člověka se IV. C 
dozvěděla víc v CVČ Bystrouška.   Začátek května proběhl ve znamení projektu Štěstí přeje 
připraveným a anglické divadlo opět přijelo do školy. Třída IV. C si vyšla na výlet do ZOO 
Brno. Další třídy vyjely na výlet do keltské vesnice  Isarno.  IV. B zvládla v červnu výukový 
program v Bystroušce i divadlo Rychlé šípy v Radosti, návštěvu lanového centra a minigolfu.  
 

5. třídy 
      Páté třídy začaly školní rok výukovým programem o dravcích a poté navštívily 

výstavu Středověk v Dětském muzeu.  V září stihly ještě environmentální výuku v Jezírku Na 
kameni kámen. V říjnu žáci absolvovali anglické divadlo ve škole a projektové dny. Třídy V. 
B a V. C v prosinci prošly výukovým programem Letem světem v Lipce, V. A se na Vánoce 
připravovala v Jezírku. V lednu žáci besedovali s policií na téma šikana. Vybraní žáci se 
zúčastnili městského kola matematické olympiády. Vesmírné divadlo v planetáriu zhlédly děti 
z pátých tříd v únoru stejně jako program s ekologickou tématikou Jedy a léčiva 
v Rozmarýnku. Všichni žáci si vyzkoušeli své znalosti ve školním kole matematické soutěže 
MATESO. V březnu se děti pobavily divadelním představením Čarodějná škola v Radosti a 
besedovaly se zástupci nadace Podané ruce o škodlivosti kouření. V. A zvládla i školu 
v přírodě spojenou s lyžařským výcvikem v Karlově. V dubnu opět potěšilo divadelní 
představení v Radosti Malované na skle. Nadace Podané ruce seznámila žáky formou besedy 
s riziky alkoholu a drog. Na konci dubna žáci absolvovali SCIO testy. Květen přinesl 
projektový den, V. B a V. C školu v přírodě v Rokytnici nad Rokytnou. V červnu jela V. B a 
V. C na výlet do Prahy a V. C prošla vodáckým výcvikem na Baťově kanále.  
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE 
 
17. 9. Fotbalový turnaj  
21. 9. Fotbalový turnaj v Jundrově 
1. 10. BBM – Lužánky 1. kolo 
22. 10. BBM – Lužánky 2. kolo 
6. 11. Šplh – školní kolo 
18.11. Obvodní kolo ve šplhu 
8. 12. Florbalový turnaj – ZŠ Novoměstská 
10.12. Florbalový turnaj – ZŠ Novoměstská 
15.12. Florbalový turnaj – ZŠ Novoměstská 
10. 2. Plavání – školní kolo 
18. 2. Plavání – městské kolo - ZŠ Labská 
23. 3. Vybíjená – obvodní kolo ZŠ Novolíšeňská 
25. 3. Vybíjená – obvodní kolo ZŠ Novolíšeňská 
13. 4. Kinderiáda Břeclav 
27. 4. Vybíjená – městské finále – ZŠ Novoměstská 
27. 4. BBM – Lesná – 3. kolo  
21. 5. BBM – Lužánky – finále/1.místo/ 
26. 5. Olympiáda dětí 1. stupně Pod Palackého vrchem 
14. 6. Plavání – školní kolo 
28. 6. Řečkovické štafety 
 
 

Zapsala: PaedDr. Iva Stříbrná 
 
 
 
 

Zpráva o činnosti výchovného poradenství  
(1.stupeň ZŠ) 

 
2009/2010 

 
 

1. Specifické vývojové poruchy učení a chování 
 

Na I. stupni ZŠ je diagnostikováno k dnešnímu dni celkem 59 žáků se specifickými 
vývojovými poruchami učení a chování. Z tohoto počtu byla 2 žákům doporučena 
individuální integrace. Integraci formou speciálně pedagogické péče zabezpečovala speciální 
pedagožka Mgr. Kamínková. 

V průběhu celého školního roku byly vyhledávány za spolupráce PPP, tř. učitelů a 
vých. poradce  děti s výukovými a výchovnými problémy a odesílány do péče speciálního 
pedagoga nebo psychologa. Ve výuce pracujeme s dětmi dle jejich individuálních potřeb a 
jsou zohledňovány podle § 16 školského zákona a podle doporučení pracovníků PPP. 
Výchovná poradkyně sporné případy pravidelně konzultuje s odborníky PPP.   
V 1. třídě je žák, který propadl na ZŠ Janouškova, na žádost rodičů byl přijat do 1. třídy na 
naší škole, toto opatření se jeví jako prospěšné. 

Od počátku školního roku je ve třídě 2. C na doporučení PPP Kohoutova pedagogická 
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asistentka u žáka s vývojovými poruchami učení. Asistentka napomáhá socializaci dítěte, 
zajišťuje bezpečnost během přestávek, monitoruje známky zvýšené unavitelnosti a snaží se 
předejít problémovému chování. Přítomnost asistentky ve výuce se osvědčila a počítáme s ní i 
v dalším školním roce, kdy proběhne sloučení 3 druhých tříd ve 2 třetí třídy, v početnějším 
kolektivu je větší pravděpodobnost zhoršené socializace dítěte. 
  2. A třídu navštěvuje žák s poruchou autistického spektra, i tento žák na doporučení SPC 
Štolcova potřebuje pedagogickou asistenci. Asistentka je k dispozici ve chvílích 
zkratkovitého problémového chování, věnuje dítěti individuální péči a podporu ve výuce, 
upravuje a přizpůsobuje mu učební látku. Přítomnost asistentky je nezbytná. 
 
 
2. Zápis do 1. tříd a práce s předškoláky 
 

V průběhu zápisu do 1. tříd se výchovná poradkyně podílela na předběžné depistáži 
nezralých předškoláků, zajistila informace o možnosti vyšetření v PPP, seznamovala rodiče 
vytypovaných předškoláků s náležitostmi žádosti o odklad povinné školní docházky. 
Výchovná poradkyně navštívila v období před zápisem spolupracující MŠ a odpovídala 
rodičům na jejich otázky. 

Už podruhé jsme ve šk. roce 2008/2009  otevřeli pro rodiče a jejich děti edukativně 
stimulační skupinky, které navštěvovalo 18 dětí s rodiči. Proškolené lektorky po dobu 10 
hodinových lekcí připravovaly děti ke vstupu do 1. třídy. Ohlasy rodičů na „skupinky“ byly 
pozitivní, proto s nimi počítáme i v dalším školním roce. 
 
 
3. Přenesení informací a další vzdělávání pedagogů 
 

 Vyučující jsou pravidelně informováni o závěrech porad pro výchovné poradce. 
V oblasti dalšího vzdělávání pedagogů se 4 vyučující 1. stupně zúčastnily konference 
daltonských škol a 5 učitelek absolvovalo seminář Edukativně stimulační skupinky a 3 
kolegyně se dále vzdělávaly v kurzech AJ. Všechny vyučující velmi ocenily školení v oblasti 
právního povědomí a uplatňování předpisů ve školství.   
 
 
4. Výchovné a kázeňské problémy 
 

Zvýšenou pozornost jsme v průběhu školního roku věnovali dětem s problémovým 
vývojem a rizikovým chováním. Výchovná poradkyně organizovala nebo se spolupodílela na 
schůzkách s dětmi i rodiči. Řešili jsme řadu problémů - např. verbální i fyzické násilí, 
narušování výuky, ponižování spolužačky, nedostatečná domácí příprava, špatné vztahy se 
spolužáky, pozdě omlouvané absence žáka. Část problémů byla řešena telefonicky, některé 
osobními schůzkami se zákonnými zástupci dětí. Velmi dobrá byla spolupráce s pracovníky 
PPP.  
 
 

Zapsala: PaedDr. Iva Stříbrná 



 15

 
 

Zpráva o činnosti školní družiny 
2009/2010 

 
 Kapacita školní družiny byla školním rokem 2009/2010 navýšena ze 160 žáků  

na 210 žáků. Zastoupeny byly ročníky 1.- 5. 182 žáky, kteří byli rozděleni do 7 oddělení. 
1. ročník 70 žáků 
2. ročník 49 žáků 
3. ročník 41 žáků 
4. ročník 16 žáků 
5. ročník 1 žák 
 
      Nezastupitelné místo v činnosti školní družiny měly příležitostné akce: 
 
Září   Únor 
Seznamujeme se s kamarády Radovánky s hlínou 
Odpoledne s Hasíkem  Na cestě k Eskymákům 
 
Říjen Březen 
Roční doby s tvořivou prací   Rychle z teplých peřin ven, vždyť je první jarní den 
Ať žijí duchové Raketou do vesmíru 
 
Listopad Duben 
Orientace v přírodě Hic olympiáda 
Cesta do pravěku Kouzlo silniček a silnic 
 
Prosinec   Květen 
Vánoční příběh s koledou Rady Baby Kořenářky 
Popředu i pozpátku poznám Tajemství lesa – Skřítci 
každou pohádku 
 
Leden  Červen 
Podmínky života na Zemi Pohybové kratochvíle a  čertovské disko (MDD) 
Ať se brzy uzdraví   Lodě a loďky 
 
 

Čítárna u čerta s knihou Brno dne 7.4.2010 udělila žákům 3.ročníků ŠD zvláštní cenu 
ve výtvarné soutěži „ Brno včera, dnes a zítra očima dětí. “  

28. 4. 2010 se konalo obvodní kolo olympiády ŠD v lehkoatletickém trojboji na ZŠ 
Merhautova, kde se umístili ve svých kategoriích tito žáci: 
1. místo v kat. mladších žákyň: Aneta Metznerová 
2. místo v kat. starších žákyň: Tereza Pogányová 
 

Zájmová činnost s dětmi probíhala dle Školního vzdělávacího programu, byla 
naplňována různými činnostmi a aktivitami, plnila funkci výchovnou i vzdělávací.  
 
 
 

Zapsala: Michaela Bayerová  
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2.stupeň ZŠ 

Cizí jazyky – činnost ve školním roce 2009/2010 

1) Divadelní představení 
 
říjen 2010 – Bear Educational theatre (představení ve škole) 
4. a 5. třída – Jackie and the Giant 
7. – 9. tř. –  The Detectives 
březen a květen 2010 - Nika theatre – představení v Bílém domě 
8. tř. – Pán much 
8. a 9. tř. – Jack Rozparovač 
7. a 8. tř. – Sladká 60. léta 
28. května 2010 – Dr. Klutz – představení ve škole 
3. a 4. tř. – Cooking show 
7. až 9. tř. – multimediální show Austrálie 
 
2) Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce – leden 2010 
Vítězka kategorie pro 7. třídu, Kateřina Lišková, se v městském kole umístila na 6. až 10. 
místě. 
 
3) Poznávací zájezd do Londýna a okolí  
V termínu 7. až 11. června  se 18 žáků ze 7. až 9. ročníků zúčastnilo poznávacího zájezdu 
do Londýna a okolí. Navštívili nejznámější kulturní a turistické atrakce v Londýně, hrad 
Windsdor, prehistorickou památku Stonehenge. Při ubytování v rodinách si měli možnost 
procvičit mluvenou angličtinu. 

 
4) Celoroční spolupráce s anglickou školou Tranmnere Park Primary School 
v Leedsu  Již druhým rokem pokračuje spolupráce se školou v Anglii. Dopisování žáků a 
spolupráce na společných projektech (Naše škola- videovizitka, Denní režim, Vánoce, 
Naše město a kraj). Zapojily se třídy 6. C, 7. A (část) a 8. B pod vedením Mgr. Píštěkové. 
 
 

Zapsala: Mgr. Petra Píštěková 
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Zpráva předmětové komise český jazyk – dějepis     

 

Dějepisná olympiáda 

Podtitul letošního ročníku Dějepisné olympiády zněl: Od pěstního klínu ke Zlaté bule 
sicilské. Soutěže se zúčastnilo 29 žáků z 8. a 9. tříd. Test se skládal z 16 otázek, které 
prověřily dějepisné znalosti žáků. 

Nejvíce bodů získal Lukáš Málek z IX. A, na druhém místě se umístili žáci Martin 
Grebík z IX. B a Tomáš Trávníček z VIII. A. 
 
   

Olympiáda v českém jazyce  

Také v letošním roce se uskutečnilo školní kolo Olympiády v českém jazyce. Žáci 8. a 
9. tříd (24 žáků) v první části testu plnili náročné úkoly z mluvnice, skladby a  tvarosloví. Ve 
druhé části psali slohovou práci na téma: Měl(a) jsem z pekla štěstí. Všichni účastníci se 
snažili splnit zadané úkoly co nejlépe. Nejvíce bodů získal David Radoň z IX. A. Na druhém 
místě se umístila Kamila Dřínovská z IX. A., třetí místo patří Ivě Lebedové z IX. B a Lukáši 
Málkovi z IX. A .  
 
 

Recitační soutěž 

V letošním roce proběhl již 7. ročník školního kola v  recitaci. Celkem se soutěže 
zúčastnilo 20 žáků. Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V kategorii 6. a 7. tříd  zvítězila 
Dominika Synková ze VI. B, druhé místo získala Kateřina Lišková ze VII. B a třetí místo 
obsadily Jana Miklošíková ze VII. A a Lada Antonínová ze VI. A. V kategorii  8. a 9. tříd 
zvítězila Kateřina Tichá z IX. B, druhé místo získala Kateřina Nálezková z IX. B a třetí místo 
obsadila Anna Jakubková z VIII. B. 

Zvláštní ocenění za přednes ve dvojici získaly Monika Chuchvalcová a Kristýna Malá  
ze VII. A. 
 

zapsala: Mgr. Jarmila Koreňová 
  
 
 
 
 

Hodnocení školního roku – přírodopis 
 
 

1) Odborná učebna přírodopisu 
 O letních prázdninách 2009 byly do nově zrekonstruované učebny přírodopisu 

nainstalovány laboratorní stoly pro celkem 24 žáků. Na začátku školního roku přibylo 
promítací plátno a dataprojektor, v květnu žaluzie. V učebně probíhá hlavní výuka 
přírodopisu pro všechny ročníky druhého stupně a hodiny přírodovědného semináře.  
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2) Přírodovědný seminář 
 V šestém ročníku  je semináři věnována hodina týdně, v sedmém a osmém 

ročníku dvě hodiny týdně. Výuka probíhala buď v odborné učebně přírodopisu nebo 
v terénu. Žáci zpracovávali projekty ve skupinách na zadané téma, které rozšiřovalo 
učivo přírodopisu, doplňovali pracovní listy, mikroskopovali trvalé i živé preparáty. 
Vyhledávali na internetu informace k učivu. Chodili na exkurze (PP Stránská skála, 
PP Hády, PP Kamenný vrch, Arboretum), výstavy. Určovali podle klíčů, encyklopedií 
předložené vzorky živočichů, rostlin, minerálů a hornin. Zúčastnili se školního kola 
biologické olympiády. Ve všech ročních obdobích poznávali rostliny v okolí bydliště a 
školy. 

3) Biologická olympiáda 
 Školní kolo biologické olympiády se konalo  16. 2. 2010 (kategorie D – 6. a 7. 

ročníky) a 18. 2. 2010 (kategorie C – 8. a 9. ročníky). Olympiáda se skládala 
z teoretické části (test 26 otázek) a praktické části ( určování předložených vzorků 
rostlin a živočichů). Soutěžilo celkem 70 žáků.  

4) Přírodopis 
  V hodinách přírodopisu je v 6. – 8. ročníku probíráno učivo v souladu s ŠVP, v 9. 
ročníku podle učebních osnov. Probíhá skupinová práce, práce s pracovními listy, 
skupinový projekt, vyhledávání z internetu, z odborné literatury, určování podle klíčů, 
encyklopedií. Pro rozšíření učiva v jednotlivých ročnících se žáci zúčastnili exkurze 
do ZOO (7. ročník – ZOO Brno, 8. ročník – jednodenní exkurze ZOO Praha i 
s prohlídkou historického centra města). 9. ročník byl na exkurzi v Punkevní jeskyni 
v Moravském krasu. 

5) Exkurze ve školním roce 2010/2011 
  Na září nového školního roku je naplánována přírodovědně-zeměpisná exkurze pro 
žáky devátého ročníku. Třídenní akce by se konala v Moravském krasu v Jedovnicích 
nebo v Národním parku Podyjí. Exkurze se zaměřuje na vzájemné propojení 
přírodopisu a zeměpisu v terénu, určování živých i neživých přírodnin v terénu, 
návštěva jeskyně, propadání a dalších krasových jevů. Tvorba pracovních listů na 
základě praktických vědomostí a dovedností. Podpoření a zlepšení třídních i 
mezitřídních vztahů, komunikace a spolupráce mezi žáky. 

6) Učebnice. 
 Byly zakoupeny nové učebnice Přírodopis III. Pro žáky 7. a 9. ročníku. 

 
 

 
Zapsala: Mgr. Daniela Kozáková  
 
 
 
 
 

Hodnocení školního roku  – zeměpis 
 
 
Eurorebus- vědomostní soutěž- krajské kolo 

V pátek 9.dubna se 21 zástupců sedmi tříd naší školy zúčastnilo po předchozí písemné 
pozvánce krajského kola 15. ročníku vědomostní soutěže Eurorebus.  

Eurorebus je tradiční vědomostní soutěž, která probíhá po dobu celého školního roku a 
utkávají se v ní jednotlivci, školní třídy i celé školy. Otázky korespondenčních kol jsou z 
okruhů zeměpis, dějepis, přírodopis ale i např. společenskovědní obory. 
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Na naší škole se do soutěže zapojilo 105 žáků. Nejúspěšnější v počítačovém 
vyplňování byli žáci tříd: IX.B , VIII.B, VII.B, IX.A, VI.C, VII.A a s nejnižším počtem 
postoupila i VIII.A.  
Nejlepšího výsledku v krajském kole dosáhla: kategorie ZŠ01 39 tříd- 11.místo VII.B Sára 
Střítežská, Klára Kubová a Katka Lišková, 13. VI.C Martin Horáček, Lukáš Franc, Anna 
Marie Hauserová, 24. VII.A  Hana Bičánová, Anna Macholánová, Monika Chuchvalcová, 
ZŠ02 16.místo třída IX.B (6. mezi ZŠ) Petr Miklošík, Tomáš Hakl, Martin Grebík,  29.místo 
žáci VIII.B Martin Schmöger, Petr Malíšek a Adam Bouška. 33. IX.A David Pokorný, David 
Radoň, Helena Popelková, 41. VIII.A.Tomáš Trávníček, Tomáš Weidenhöfer, Ondřej Stáňa.  

 
 

Městské kolo Zeměpisné olympiády 
Dne 17. března 2010 naše škola pořádala Městské kolo Zeměpisné olympiády. Mezi 

108 žáky základních a středních škol se našich šest zástupců neztratilo.  
Nejlepšího umístění dosáhli: 6. Katka Lišková VII.B, 10. Miklošík Petr IX.B, 16. 

Klára Kubová VII.B , 18. Karel Tenora VI.B, 24. Erik Harviščák VI.B, 36. David Karmasin 
IX.A 
 
 
Školní kolo Zeměpisné olympiády 

10. a  22 .2. 2010 proběhlo na naší škole školní kolo Zeměpisné olympiády. 59 žáků 
odpovídalo na otázky ve dvou testech, při práci bez atlasu a s atlasem.  

Nejlepší: Kategorie A - šestá třída- 16 žáků. 1.místo Erik Harviščák , 2. Karel Tenora 
VI.B 3. Monika Rybková, všichni ze VI.B. Kategorie B - sedmá třída - 11 žáků 
1.místo Katka Lišková, 2.místo Pavel Rosypal, oba VII.B, 3.místo Anna Macholánová  
VII.A.Kategorie C - osmá a devátá třída- 37 žáků. Nejlepší 1.místo Petr Mklošík, 2. David 
Karmazín 3. Ondřej Sedlák VIII.A.  
 
 
Zeměpisné exkurze 

V rámci výuky žáci absolvovali exkurze do planetária. Dále byl zeměpis zapojen i do 
projektového vyučování – vycházky na Stránskou skálu, k soutoku Svratky a Svitavy, 
památky města Brna……Zeměpis byl propojen i do školních výletů, lyžařských kurzů a 
sportovních aktivit.  
 

Zapsala: Mgr.Jana Kapounková 
 

 
 
 
 

SPORTOVNÍ SOUTĚŽE – žáci 2. stupně 
 

 
V tomto školním roce byla děvčata naší školy pozvána na slavnostní vyhodnocení 

základních a středních škol města Brna k 1. náměstkovi primátora MUDr. Danielu 
Rychnovskému do prostor Nové radnice na Dominikánském náměstí. Zde jim bylo vysloveno 
poděkování za výborné výsledky ve sportovních soutěžích. 
 

Naši žáci se zúčastnili 43 sportovních akcí ( školní, obvodní, městské, krajské), 
uspořádali jsme 3 lyžařské kurzy, kterých se zúčastnilo 105 žáků a jedno sport. soustředění 
pro 36 žáků. Druhé bylo pro nepřízeň počasí a hřiště pod vodou vyměněno za školní výlety.  
Do sportovních aktivit školy, kromě volejbalu, se zapojila téměř polovina žáků II. stupně, 
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zejména do třídních kol ve florbale, vybíjené, přehazované a volejbale. Družstva dívek a 
chlapců pravidelně hrála Ligu škol ve volejbale. Dále žáci sportovních tříd hráli krajský 
přebor dívky za oddíly KP Brno a Jehnice, chlapci za Volejbal Brno. Žáci 6. ročníku 
úspěšně hráli Minivolejbal.  
   
 
 
Výběr nejúspěšnějších aktivit a výsledků:  
 

Volejbal – hoši – Liga škol 1. místo. Dívky 3. místo v Lize a na Memoriálu F. 
Odehnala 
Atletika – čtyřboj družstev – 1. místo v krajském kole a postup do republikového finále (zde 
neúčast) družstva dívek, chlapci obsadili 3. místo. Kateřina Nálezková v kraji vyhrála, 
Pavlína Jahůdková 2. místo. V městském kole jsme získali v soutěži družstev dvě první 
místa, jedno šesté a jedno sedmé umístění mezi 17 ZŠ Brna. V jednotlivcích 2. místo Martin 
Schmöger a Kateřina Nálezková, 3. místo Vojtěch Juren, 4. místo Pavlína Jahůdková .  V 
Poháru rozhlasu družstvo dívek i chlapců IV. kat. výhrou postoupilo z obvodního i 
městského kola do krajského finále v Břeclavi, zde vybojovali v konkurenci 8 okresů 5 
.místa.  Družstva mladších žáků  v obvodním kole obsadila čtvrté příčky.  
Šplh – městské kolo- družstvo chlapců IV. kat obsadilo 2. místo a chlapci mladší 3. místo.  
Běhy Brněnské mládeže 4 kola - 2. místo  
Běh olympijského dne 24. května – 25 žáků- 3x 1. místo, 1 X 2. místo a 1x 3. místo.  
Florbal – Orion cup- 3. místo v městském kole hoši 8. -9. třída 
 

Zapsala: Mgr. Jana Kapounková 
 
 

Hodnocení volejbal Milénova – mladší žáci 
 

Vybraní žáci sportovních tříd naší školy startovali v tomto roce za družstvo Volejbal 
Brno ,,D“ . Mužstvo, jež je složené z našich žáků sedmé a osmé třídy, obsadilo celkové 11. 
místo, což lze považovat za úspěch. Chlapci intenzívně trénovali po celé období a příkladně 
bojovali v zápasech. Zvláštní pochvalu si zaslouží tito hráči: David Hrazdíra, Martin Staněk, 
Antonín Kubeš, Martin Václavek, Jan Andrýsek, David Růžička, Jan Potáč a Jan Durďák.  
Odkazy: www.vcmbrno.cz   

Zapsal:  Mgr. Michal Pokorný 
 
Hodnocení volejbal Milénova – žákyně  
 

Ve školním roce 2009/10 se žákyně 7., 8. a 9. sportovních tříd zúčastnily I. školské 
ligy ve volejbale dívek. V základní části družstvo předváděla solidní výkony s rostoucí 
kvalitou volejbalu. Obě družstva se probojovala mezi první čtyři, která hrála závěrečné play-
off, kde družstvo vybojovalo celkově 3. místo. 

Velice příjemným překvapením byla 6. třída. V soutěži minivolejbalu hledala naše 
družstva přemožitele jen velmi těžko a naše nejlepší družstvo zaslouženě vyhrálo celou soutěž 
v konkurenci 12ti družstev.    

Zapsal: Bc. Václav Starý 
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SPORTOVNÍ SOUTĚŽE II.stupeň  školní rok 2009/10 
 
Kompletní sportovní aktivity:  
 
27. září 2009 Pohár sedmých tříd 
V průběhu dne prohráli jen jeden zápas a z druhého místa postoupili do první skupiny.  
 
1.října  Běhy brněnské mládeže 1. kolo 
22 žáků – nejlepší 1. místo Kateřina Lišková VII.B, Martin Schmöger VIII.B a Tomáš 
Christov z IX.A. 2. místa Kateřina Nálezková z IX.B.7. místo Klára Miholová VI.C., 8. místa 
Daniella Resová VI.C., David Hrazdíra, Tina Maturová VIII.B, 9. Kamila Pavlíková VI.C, 10. 
místo Jan Andrýsek VIII.B. Bodovaná místa do 10. příčky. 
 
10. říjen Krajské kolo volejbale chlapců 
Krajský přebor : do soutěže zatím zasáhlo pouze družstvo Volejbal,,C“, které vybojovalo 10. 
místo v turnaji KP.V prvním zápase jsme jasně porazili domácí Boskovice , ve druhém jsme 
však narazili na tým Volejbal Brno B, který byl posílený o hráče, kteří trénují s A týmem.  
 
11. říjen Minivolejbal  :  
Chlapci výborně reprezentovali v soutěži minivolejbalu, kdy se v prvním turnaji umístili na 6. 
místě, 24. a 33. místě. 
 
19. říjen Florbal – školní kolo – chlapci IV. kategorie 
1. místo VIII.B, 2. místo IX.A, 3. místo IX.B, 4. místo VIII.A. Nejlepší střelec utkání David 
Hrazdíra VIII.B se šesti brankami, dále Ondřej Kutnohorský z IX.A a Vojta Juren z IX.B se 4  
brankami. Nejlepší obranu měla VIII.B, brankář Artur Haxhidauti "pustil" pouze 2 branky. 
 
19. října Běhy brněnské mládeže 2. kolo 
18 žáků – bodovalo 13. Nejlepší 1. místa Jan Bílek VI.B a Martin Schmöger VIII.B, 2. místa 
Klára Miholová VI.C, Kateřina Lišková VII.B a David Hrazdíra.VIII.B, 4. místo Jan 
Andrýsek VIII.B. 5. místa Daniela Ressová, Tina Maturová a Lucie Lapešová. 6. příčku 
vybojovaly  Kamila Pavlíková, Ivona Sedláková a Iva Lebedová. 9. příčka patřila Davidu 
Radoňovi z IX.A. Žáci vyběhali 86 bodů. 
 
23. října Florbal –obvodní kolo - skupina chlapci IV. kategorie 
Postup do semifinále. ZŠ  Přemyslovo náměstí porazili, se ZŠ Laštůvkova remízovali.  
 
3. listopadu Florbal –obvodní kolo – semifinále chlapci IV. kategorie 
Hoši VIII.B vyhráli semifinálovou skupinu,  ZŠ  Novolíšeňskou porazili 4:3, ZŠ Holzovu 7:2.  
 
4. listopadu Florbal – školní kolo – chlapci III. kategorie 
Vyhráli hoši ze třídy VII.B, před VI.A a VII.A. Nejlepším střelcem byl Jan Potáč, nejlepší 
brankář Vítek Pereles,  oba ze VII.B. 
 
5. listopadu Florbal –obvodní kolo – skupina chlapci III. kategorie 
Hoši vyhráli pouze první poločas, se ZŠ Labská prohráli 1:4, ZŠ Laštovkova 2:9. 
 
9. listopadu Vybíjená- školní kolo  
V turnaji ve vybíjené dívek soutěžilo pět družstev. Některá družstva byla smíchána ze dvou 
tříd, z důvodu malého počtu dívek ve třídě. Na prvním místě se umístily dívky z IX. A , na 
druhém dívky z VIII. A, třetí skončily dívky ze VII. A, B.   
12. listopadu  Florbal –obvodní kolo – finále chlapci IV. kategorie  
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Naši hoši se probojovali mezi 36 brněnskými školami do finálové čtyřky. Ve finále jeden 
zápas vyhráli (se ZŠ Arménská 4:1) a dva prohráli (se ZŠ Novoměstská 0:6, ZŠ Horní 1:4) .V 
turnaji Orion florbal cupu obsadili třetí místo. 
 
18. listopadu  Plavání – školní kolo 
18 žáků ze sedmých až devátých tříd. Nejlepší a nejvšestrannější plavci: Martin Macas VII.A, 
Martin Schmöger VIII.B, Martin Grebík IX.B, nejlepší plavkyní a zároveň jedinou dívkou 
byla Anna Jakubková VIII.B. 
 
25. listopadu  Silový čtyřboj – školní kolo 
12 chlapců, nejlepší: Vojta Juren, Martin Grebík IX.B a Ondřej Kutnohorský IX.A. 
 
2. prosince  Silový čtyřboj – krajské kolo 
6. a 10. místo.  V  družstvu "A" startovali: Vojtěch  Juren, v jednotlivcích obsadil 12. místo, 
Martin Grebík (14), Ondřej Kutnohorský (20) a Dominik Kellner. Na "zkušené" byli hoši z 
družstva "B" Adam Bouška (22), Daniel Vladík (24.) a Jaroslav Vachata (34.) 
 
2. prosince  Silový čtyřboj chlapci 
Družstvo našich žáků ve složení David Hrazdíra, Martin Schmöger, Petr Malíšek, Vojtěch 
Juren, Adam Bouška, Antonín Kubeš, Martin Staněk a Dan Vladík dvakrát porazilo chlapce 
ze ZŠ Měšťanská. Vítězství jsme získali ve čtyřech setech.  
 
9. prosince  Memoriál F.Odehnala – volejbal dívky  
Družstvo "A" se umístilo na 3. místě. Družstvo "B", 10. místo, družstvo "C" se umístilo na 14. 
místě.  
 
10. - 15.ledna  LVK Karlov a Kun čice 
Dva LVK proběhly ve stejném termínu, bez kázeňských problémů a s menšími zdravotními 
omezeními. V Karlově bylo 34 žáků, v Kunčicích 29. vedoucí kurzů Oldřich Kos a Jana 
Kapounková. 
 
27. ledna  Liga škol – dívky  
Obě družstva prohráli 0:2. 
 
17. února  Fotbal – školní turnaj VII.B. 8. a 9. tříd 
Vyhrála třída IX.A před VIII.B a VII.B, nejlepší střelec: Tomáš Christov, Artur Haxhidauti. 
Brankář Patrik Totek.  
 
8. března Vybíjená – školní turnaj dívek  
Dívky byly rozřazeny do čtyřčlenných družstev. Celkem jich bylo osm. Na prvním místě se 
umístily Kamila Dřínovská, Zdislava Slabá, Lucie Skotáková a Kateřina Pohlodková. Na 
druhém místě Iveta Javůrková, Tereza Vančíková, Monika Rybková, Natálie May a Sabina 
Divišová a na třetím místě Šárka Bervidová, Natálie Čechová, Kristýna Malá a Lenka 
Pecková. 
 
22. března Florbal  – Memoriál Krejčíka 
Základní skupina chlapci 2. místo. Výhra nad ZŠ 28. října 9.2, remíza s Gym. M. Lercha 2:2. 
Ti bohužel hráli poslední zápas proti ZŠ nám. 28. října, kterým již o nic nešlo, a neprojevili 
žádnou bojovnost a naši hoši slabším skóre nepostoupili ze skupiny.  
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14. - 19. března LVK Karlov 
LVK i ŠVP proběhlo bez kázeňských problémů v souladu se ŠVP v počtu 42 žáků. Vedoucí 
kurzu Andrea Zachovalová.  
 
25. března  Šplh na tyči školní kolo 
Účast 36  žáků, nejlepší 3 žáci a žákyně budou školu reprezentovat v obvodním kole.  První 
místa obsadili:  Sára Střítežská VII.B, Adam Křivák VII.A, Šárka Bervidová VIII.A a Ondřej 
Kutnohorský z IX.A. 
 
30. března  Šplh na tyči obvodní kolo 
Chlapci III. a  IV. kategorie vyhráli a vybojovali si postup do městského finále. Obě družstva 
děvčat obsadila druhé místo. V jednotlivcích naši sportovci získali tři třetí místa: Kateřina 
Lišková VII.B, Adam Křivák VII.A a Šárka Bervidová IX.A. 
 
6. dubna Šplh na tyči městské kolo 
Účast 9 žáků, kteří  vybojovali postup. Družstvo chlapců  IV. kategorie obsadilo druhé místo. 
Chlapci šplhali ve složení Ondřej Kutnohorský, Tomáš Christov IX.A a Martin Grebík IX.B. 
Ondřej Kutnohorský byl časem 2,6 nejrychlejší a soutěž vyhrál.  Mladší hoši ve složení Adam 
Křivák, Tomáš Ostrý VII.A a Lucien Kedadra VI.B obsadili t řetí místo. V jednotlivkyních 
Šárka Bervidová IX.A obsadila 5. místo, Sára Střítežská 9.místo a Katka Lišková obě VII.B 
13. místo. 
 
7. dubna Finále Ligy škol ve volejbale   
Hoši ve finále celoroční soutěže porazili ZŠ Drásov a stali se letošními vítězi. Děvčata 
obsadila  3. místo.  
 
27. dubna  Běhy brněnské mládeže 3. kolo 
Účast 18 žáků. Dvanáct z nich "doběhlo" do 10. místa. 1. místo Daniela Resová ze VI.C,2. 
místo Katka Lišková z VII.B a Tomáš Christov z IX.A. 4. místo Klára Miholová VI.C a Jan 
Bílek VI.B, 5. místo Martina Sedláčková, 7. místo Iva Lebedová obě IX.B , 8. místo Jan 
Durďák VII.B, 9. místo Adéla Metyšová VII.B a Tomáš Hakl IX.B, 10. Kamila Paulíková z 
VI.C. 
 
5. května Volejbal - školní turnaj  
Turnaj proběhl v prostorách sportovní haly Vodova. Aktivně se ho účastnili žáci a žákyně 
sportovních tříd VIII.B a IX.B. 28 sportovců bylo rozlosováno do čtyř družstev, ve kterých 
odehráli systémem každý s každým celý turnaj. 
Vítězným družstvem turnaje byli: Martin Grebík, Petr Miklošík, Simona Savičová a Kateřina 
Tichá z IX.B a Martin Schmöger, David Hrazdíra a Tina Maturová z VIII.B. 
 
5. května  Atletický čtyřboj mladší žáci  
Naše družstva mladších chlapců i děvčat obsadila shodně 7. místa ze 16 zúčastněných škol.  
 
11. května  Pohár rozhlasu obvodní kolo mladších žáků.  
ZŠ Laštovkova. Naši sportovci si většinou vylepšili osobní rekordy, chlapci obsadili páté a 
děvčata čtvrté místo.  
 
12. května Pohár rozhlasu obvodní kolo starších  žáků.  
Družstvo dívek i chlapců v závěrečných bězích vybojovalo první, postupové místo do 
městského kola.   
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18. května - Pohár rozhlasu městské  kolo starších  žáků. 
Družstva starších žákyň a žáků vyhrála městské kolo Poháru rozhlasu a postoupila do 
krajského kola. 
 
21. května- Běhy brněnské mládeže 4. kolo 
V celoroční soutěži naši žáci obsadili 2. místo za Gym. Kpt. Jaroše před ZŠ Horácké náměstí 
.  
Účast 21 žáků. Patnáct "doběhlo" do 10. místa. 1. místa: Daniela Resová ze VI.C, Tina 
Maturová a David Hrazdíra, oba z VIII.B. 2. místa Katka Lišková z VII.B, Katka Nálezková 
z IX.B  a  Tomáš Christov z IX.A. 3. místo Martin Schmöger z VIII.B.  
6. místo  Iva Lebedová,  Jan Andrýsek, 7. místo Klára Miholová, 8. místo Martina 
Sedláčková, 10. místo Adéla Metyšová a Kamila Paulíková.  
 
25. května- Pohár rozhlasu krajské  kolo starších  žáků. 
Žáci v Břeclavi bojovali o co nejlepší umístění mezi žáky základních škol, ale i členy 
atletických oddílů. V krajském kole Poháru rozhlasu obsadilo družstvo děvčat i chlapců IV. 
kategorie páté místo. Svými výkony si někteří vylepšili osobní rekordy: Petr Miklošík - skok 
vysoký 163 cm, Katka Nálezková skok vysoký 156 cm, běh na 800 m 2,40´, Tomáš Christov 
běh na 1,5 km 4,49´ a další. 
 
27. května Atletický čtyřboj starších žáků – městské kolo 
Děvčata i chlapci IV. kategorie mezi 17 školami města Brna vyhráli Atletický čtyřboj ZŠ a 
postoupili do krajského finále v Břeclavi. Nejlepší jednotlivci: 2. místo Martin Schmöger 
VIII.B, 3.místa Katka Nálezková a Vojta Juren, 4. m. Pavla Jahůdková všichni IX.B.  
 
31. května – 4. června  Sportovní soustředění Biskupice  
31 žáků VI.C a sportovní část třídy VII.B. 
 
3. června  Atletický čtyřboj starších žáků – krajské kolo  
Děvčata svoji kategorii vyhrála a vybojovala postup do republikového finále. Chlapci 
vybojovali v oslabené sestavě ( pouze ve 4 bez náhradníka )  krásné 3. místo.  
Kateřina Nálezková získala nejvíce bodů a v soutěži jednotlivců obsadila první místo, Pavlína 
Jahůdková 2. místo. 
 
23. června  Běh olympijského dne 
23 žáků – 1. místa Daniela Resová VI.C, Katka Lišková VII.B a David Hrazdíra VIII.B, 2. 
místo Tina Maturová, 3. místo Martin Schmöger. 
 
28. června Řečkovické stafety- sportovně charitativní akce Gymnázia Řečkovice 
Účast 4 družstva sportovních tříd.  
 
 
               Zapsala: Mgr. Jana Kapounková 
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Zpráva předmětové komise výchovy 
 

- 26. – 27.10. projektové dny – ZNÁŠ OKOLÍ BRNA – první den získávání informací, 
druhý den zpracování informací 

- Všechny třídy 2. stupně navštívily během roku výtvarný pořad mimo školu, výstavu 
v Moravské galerii s animací nebo výtvarný pořad v Lužánkách 

- 3.12.2009 beseda o drogách – RV – třídy 8.B, 9.A, 9.B – beseda s dívkou, která brala 
drogy a podařilo se jí ze závislosti dostat 

- 26.11.2009 koncert pro žáky 6. ročníku a první stupeň – HV 
- 17.3.2010 filmové představení v kině Scala – Sherlock Holmes 
- 22.6. 2010 se 9. třídy rozloučily v SEMILASSE závěrečným programem, který 

nacvičovaly s Mgr. Alenou Musilovou. Za první stupeň se s deváťáky rozloučili 
vybraní žáci pod vedením paní Holubové 
 
 

Zapsala:  Mgr.Zlatuše Bytešníková 
 
 
 
 

Zpráva o matematických soutěžích 
 
Pythagoriáda  
 15. 2. 2010 – 6. ročník – 27 žáků   
                       7. ročník – 10 žáků  
     8. ročník – 13 žáků – nejlepší řešitelé – Tibor Bujdoš VIII.A 
          Ondřej Sedlák VIII.A 
 
Matematický klokan 
7. ročník – 36 žáků – nejlepší řešitelka – Sára Střítežská VII.B (98 bodů) 
Matematická olympiáda 
8. ročník - Veronika Bárková VIII.B – městské kolo – 11. místo 
 
 
              Zapsala: RNDr. Zuzana Mijatovičová 
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PROJEKTOVÉ DNY NA ŠKOLE  
 

II.stupeň 
 

26 . a  27. 10. 2009 jsme pořádali na škole opět projektové dny s tématem Známe Brno 
a jeho okolí? Téma proběhlo už na jaře předcházejícího roku, ale protože každé dítě navštívilo 
pouze jednu dílnu z naší nabídky a řada z dětí projevila zájem o ostatní pracovní dílny, 
rozhodli jsme se téma zopakovat. 
 Cílem celého projektu bylo seznámit děti s městem, ve kterém žijí, i s jeho nejbližším 
okolím. Dílny si žáci volili sami podle svého zájmu, témata zkoumali všestranně bez rozlišení 
na jednotlivé předměty. Díky volbě dílny podle zájmu vznikly na dva dny zcela nové 
kolektivy, děti se tak navzájem mezi sebou poznali, což chápeme jako velmi významnou 
pomoc pro rozvoj pěkných vztahů mezi všemi. 
 V projektu se objevily oblasti z těchto předmětů: Př, Z, D, Ch, Ov, Aj, F. Celkově byl 
zaměřen na průřezová témata: Environmentální výchova, Osobnostní a sociální výchova, 
Výchova demokratického občana, Výchova k myšlení v evropských a globálních 
souvislostech, Mediální výchova. 
 Jeden den žáci s učiteli vyrazili do terénu seznámit se s prostředím a nasbírat cenné 
informace, druhý den informace ve skupinách třídili, doplňovali a prezentovali. Jaká 
konkrétní témata zpracovávali, napoví samotné názvy dílen: 

- Od památek k pověstem 
- Poznáváme Moravský kras kousek od Brna 
- Brněnská ZOO 
- Brno 1348 
- K soutoku Svitavy a Svratky 
- Vysoké školy v Brně 
- Kostely známé, neznámé 
- 2. svět. válka a Brno 
- Brno Travel Guide 
- Kde se mohla potkat liška Bystrouška s R. Těsnohlídkem a L. Janáčkem 
Projektové dny lze hodnotit jako velmi zdařilou akci ve všech směrech. 

 
 
 
      Zapsala: Mgr. Jana Hulíková
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ  
 
 

Výchovné poradenství pro 5. – 9. ročník vykonává na druhém stupni výchovná 
poradkyně, která má ukončené specializační studium pro svůj obor. Velmi úzce spolupracuje 
s metodičkou prevence. Naše škola sice stále nemá svého školního psychologa v budově, ale 
vše potřebné konzultujeme s psychology a speciálními pedagogy při PPP Zachova, konkrétně 
s jejím odloučeným pracovištěm Kohoutova. Poradenské centrum na ZŠ se schází pravidelně 
jednou měsíčně v případě potřeby i vícekrát a řešíme vše potřebné. 

V tomto školním roce nepracoval na druhém stupni ZŠ žádný žák podle IVP. Ve 
spolupráci se všemi pedagogy jsme zajišťovali péči o všechny žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami.  Společně s metodičkou prevence jsme se zaměřovali na předcházení 
i řešení sociálně závadných jevů, pracovali jsme s třídními kolektivy. Výchovná poradkyně 
poskytovala i poradenství při školní neúspěšnosti některých žáků. 

Učitelé II. stupně s námi konzultují jednotlivé případy a společně se snažíme je řešit. 
Také žáci se nebojí přicházet se svými problémy, ať už osobně nebo přes schránku důvěry. 

Součástí naší práce je i poradenství při volbě střední školy našim absolventům či jejich 
rodičům, toho v tomto školním roce využil velký počet žáků i rodičů. S volbou střední školy 
dětem výrazně pomohly i testy zájmů, které s výchovným poradcem píší a společně 
vyhodnocují. Přijetí na střední školy proběhlo bez větších komplikací, většina žáků byla 
přijata v prvním kole na škole podle svých přání. 
 
 
                Zapsala: Mgr. Jana Hulíková 

 


