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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 

   
Školní rok 2003/2004 

 



 
Část  I. 

  
Základní charakteristika školy 

  

 

      Název školy, adresa : Základní škola Brno, Milénova 14 
    Milénova14, 638 00 Brno 
    právní subjekt  IČO: 49466607 
 

Z izovatel školy:  ÚMČ Brno – sever 
 

editel školy:  Jiří Křenek, Mgr. 
 
Škola sdružuje  
tato za ízení:  Základní škola, školní jídelna s kuchyní, školní družina 
 
telefon:   545222218 
fax:   545222218 
email:   škola@zsmilenova.cz                              
 www:   www.zsmilenova.cz 
 

  
  

Školní rok 2003/2004 Počet t íd Celkový 
počet žáků 

Počet žáků na 
jednu třídu 

  Celkem Z toho     

    Speciálních Vyrovnávacích   

1.stupeň 14 5 0 304 21,71 

2.stupeň 13 0 0 285 21,92 

Celkem 27 5 0 589 21,81 

 
 
 

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 44 

 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v p epoč.úvaz.): 15,8 
 

Rada školy  z ízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění :   NE 

 
 
 
 

Název  vzdělávacího  programu Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16847/96-2 1. - 9. 
   

 
Rozší ená výuka tělesné výchovy se zamě ením na volejbal:  6.C, 7.C, 8.C, 9.C 

 .T ídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou otev eny v rámci programu Intenzifikace 
sportovních tříd, do něhož byla škola za azena. Na škole je také v každém ročníku 1.stupně 
otev ena speciální třída pro žáky zdravotně oslabených v důsledku alergických onemocnění. 
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů 

http://www.zsmilenova.cz/


ŠJ, která je součástí školy 

Typ jídelny - dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků 

    Žáci a děti Škol.prac. Ostatní 

ŠJ s kuchyní 869 772 97 0 

ŠJ bez kuchyně - vývoz - - - - 

 Poznámka: Je uveden souhrnný počet strávníků včetně vývozu pro jiné školy 

 
 
 

  Počet pracovníků školní jídelny k 15.10.2003 

  

Fyzické osoby 11 

Přepočtení na plně zaměstnané 11 

  
    
  

 ŠD , která je součástí základní školy 

  

ŠD Počet oddělení ŠD Počet dětí v ŠD Počet vychovatelů 

celkem 4 100 4/3,5   

  
  
  

 Školní klub 

  

ŠK Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

0 0 0 0 

  
  
 
 
 
 
 
  

Část II 

  
Údaje o pracovnících školy 

  
 

1. Odborná a pedagogická způsobilost , dle vyhlášky č.139/1997 Sb. 
  

Celkový počet ped.pracovníků 44 / 43,5 100 % 
Z toho odborně a ped.způsobilých 43 / 39,83 98 %  

  
  

2.Počet absolventů s odbornou a ped.způsobilostí , kte í ve školním roce 2003/2004 nastoupili 
na školu: 3 

  
  
3.Počet učitelů s odbornou a ped.způsobilostí , kte í ve školním roce 2003/2004 nastoupili na 
školu: 6 

   



4.Počet učitelů s odbornou a ped.způsobilostí , kte í ve školním roce 2003/2004 odešli ze 
školy: 8 
 
 

 5.Věkové složení učitelů: 
  

  Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 3 12 

35-50 let 4 15 

nad 50 let  2 

Pracující důchodci nepobírající důchod   

Pracující důchodci pobírající důchod  4 

Celkem 7 33 

Rodičovská dovolená  5 

 Pozn.: V tabulce nejsou zahrnuty vychovatelky.  
 
 

 6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků , včetně ídících pracovníků školy 

  

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Ekonomický 1 

Informatika 32 

Cizí jazyky 3 

Speciální pedagogika 5 

Metodika matematiky 0 

Prevence soc.pat.jevů 2 

Výchovné poradenství 0 

Chemie - ukládání chemikálií 2 

Psychologie jednání v prac.práv.vztazích 0 

Management školy 2 

Metodika tělesné výchovy 6 

  
  

7. Škola nemá romského asistenta. Vzhledem k regionálním podmínkám nep edpokládáme 
nutnost vzniku této funkce. 
  
  
  

  
 
 



Část III. 
  

Výsledky výchovy a vzdělávání 

  
 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

  

Ročník Počet 
žáků 

S vyznamenáním Prospělo* bez Neprospělo* bez Opakují 

            

1 44 - 44 - - 

2. 60 - 60 - - 

3. 55 - 55 - - 

4. 72 - 72 - - 

5. 73 46 27 - - 

Celkem za I.st. 304 46 258 - - 

6. 86 31 55 - - 

7. 71 34 37 - - 

8. 62 23 39 - - 

9. 66 26 40 - - 

Celkem za II.st 285 114 171 - - 

Celkem za školu 589 160 429  - 

* )počet žáků, kte í budou klasifikováni v náhradním termínu do 15. íjna 
 Ze strany rodičů nebyly ke klasifikaci p ipomínky nebo stížnosti, ani žádosti o p ezkoušení. 
  
 

2.Snížený stupeň z chování 
  

Stupeň z chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 7 1,2 

3 0 0 

  
    

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole: 9 

   Průměr na jednoho žáka: 0,02 

  
  

4.Údaje o p ijímacím ízení na školu, uvedenou v p ihlášce na 1.místě 

  

          Školní rok 
2003/04 

Gymnázia SOŠ SOU Celkem 

  4 letá 6 letá 8 letá       

Počty žáků p ihláš.* 17 25,8% 12 16,9% 32 43,8% 41 62,1% 8 12,1% 66 100,0% 

  p ijat.** 17 25,75% 1 1,4% 7 9,6% 35 53,0% 8 12,1% 60 90,9% 

 *      % z počtu žáků p íslušného ročníku 
**   % z počtu žáků p íslušného ročníku 
 
  

5.Počet absolventů ZŠ 

   

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech 
žáků 

9.ročník 66 11,2 

Nižší ročník 0 0 

Celkem 66 11,2 

    



Část IV 

  
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

  
 

Ve školním roce 2003/2004 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. 
  
 
 
 
 
 
 
 

Část  V 

  
Rozhodnutí  ředitele  

  
 

Rozhodnutí editele podle par.3 odst.2 zákona č.564/1990 Sb. , o státní správě a samosprávě 
ve školství 
   

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky 12 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

Další dle par.3,odst.2,zákona č.564/1990 Sb.v platném znění 0 0 

  
  
  

Počet žáků p ihlášených do 1.ročníku pro rok 2003/2004 :  56 

  
 
Počet žáků p ihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/2005 :   64 

  
  
  
  



 

Část VI 

  
Další údaje o škole 

  
 

Kroužky p i ZŠ:  ve školním roce 2003/2004 žádné nebyly. 
  
  
  

Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 

Zeměpisná olympiáda 96 3 

Dějepisná olympiáda 18 1 

Chemická olymiáda 0 0 

Matematická olympiáda 25 4 

Matematická soutěž KLOKAN 130 0 

Fyzikální olympiáda 0 0 

Olympiáda ČJ 12 1 

Biologická olympiáda 50 0 

Pythagoriáda 41 1 

  

Dále jsou p iloženy podrobnější výsledky žáků ve sportovních a dalších soutěžích a 
olympiádách. 
  
 
 
 

Část VII 

  
Zhodnocení a závěr 

 

  

Pokračujeme v úzké spolupráci s volejbalovými kluby KP Brno a LokoIngstav Brno. 

Trené i těchto klubů zajišťují vedení tréninků ve t ídách s rozší enou výukou tělesné výchovy 
i v p ípravných ročnících, využívají školní tělovýchovná za ízení. 
 

V návaznosti na MŠ Slavíčkova, Brno budeme dále pokračovat ve výuce dětí 
s alergickými onemocněními v 1. – 5. roč.  
 

I nadále pokračovat v poskytování výuky plavání žáků 1. stupně, hlavně z MČ Brno – 
sever. Spolupracovat s rodiči a ešit problémy tak, aby se p edcházelo stížnostem. Udržet si 
zájem rodičů a jejich dětí o školu a pracovat tak, aby pokračoval p íliv žáků do školy. 
 

Na závěr je t eba 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.       
Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně.  
 
 
  
 



Část  VIII 

  
Poradenské služby v základní škole 

  

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy ) 

  
  

 a) Počty 

  

Počty fyzický 
počet 

kvalifikace,specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 kurz  PPP VŠ ped. 
metodik prevence 1 kurz PPP VŠ ped. 
školní psycholog 0 - - 

školní spec.pedagog (net ídní) 0 - - 

  
  
  

b) Věková struktura 

  

  do 35 let 35 - 50 let 50 let -důch.v/důch 

Výchovný poradce 0 0 1/0 

školní metodik prevence 0 1 0 

školní psycholog 0 0 0 

školní spec.pedagog 0 0 0 

  
  
  

c) Další vzdělávání poradenských pracovníků: 
  

Školní metodik prevence:    Diskalkulie 
     Primární prevence 

  
 
 

  
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby na školách 

  
            Nečerpáme žádný grant 

      Nemáme jiné zdroje 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

Část IX 
 

 Hodnocení  Minimálního  preventivního  programu   2003/2004 
 

1.) Co se nám podařilo 
Jsme škola se sportovními t ídami zamě ené na volejbal.Kromě volejbalových akcí se 
zúčastňují naši žáci i běžeckých a atletických soutěží v rámci města Brna.Všude dosahují 
velmi dobrých výsledků,což je motivuje k vhodnému využití volného času (trénink). 

Na týdenních akcích (soust edění a lyža ský výcvikový kurs) je věnován dostatečný prostor 
pro práci s t ídním kolektivem (hry ,soutěže ,besedy). 
     MPP byl vypracován na podkladě žádostí t ídních učitelů a aktuálních problémů.Zamě ili 
jsme se na mapování vztahů ve t ídě a šikanu ( 6.+7. roč.),  vztahy mezi lidmi = láska (8. + 9. 
roč. ). 
Na naší škole je velmi dobrá spolupráce s vedením školy, výchovným poradcem;t ídním 
učitelem a školním metodikem prevence.Akce z MPP se nám poda ili zrealizovat , z časových 
důvodů jsme nedojednali program s nadací Thegate.“ 

T i žákyně deváté t ídy se zapojili do literární soutěže-Stop drogy.Andrea Bielková se svojí 

povídkou „šikana“ získala první místo. 
ŠMP-absolvoval akreditovaný program v délce 50 hodin  u Skálova Institutu v Praze nazvaný 

„Primární prevence drogových a jiných závislostí (pro školní metodiky prevence v oblasti 

primární protidrogové prevence)“. 
 

 

2.)Co se nám nedaří 
- zlepšit chování žáků ke spolužákům; zhoršují se vztahy v t ídním kolektivu i k učitelům, 
hlavním důvodem jsou změny společnosti, soužití v rodině;někdy špatná komunikace rodina a 
škola 

- více preventivních programů pro žáky 1.stupně (zvlášť 4.,5.t  ).  
3.) Co bychom potřebovali 
- stále více se objevují žáci s problémy v rodině ( stres, strach), které si kompenzují ve 

školním prost edí => pot eba školního psychologa  
- odborně proškolit pedagogy, aby sami dovedli rozpoznat šikanu od nevhodného chování 
mezi spolužáky. 
4.) co jsme řešili 
-vy ešili jsme 3 p ípady ,.které rodiče hodnotili jako šikanu ve dvou p ípadech jsme p izvali 
k diagnostikování odborníky z PPP Sládkova  ani v prvním p ípadě nebyly závěry vyšet ování 
hodnoceny jako šikana (ať ze strany PP,či naší).Jednalo se o nep imě ené chování vůči 
spolužákům 

-zdárně jsme vy ešili záškoláctví 6 žáků zameškanou absenci si museli nahradit;t em 
žákům,kte í tak neučinili;byla snížena známka z chování. 

- ešili jsme dva p ípady, kdy žáci p išli na odpolední vyučování pod vlivem omamných látek  
(marihuana ) byli p edáni rodičům. 
 

Při plnění spolupracujeme s 
PPP Sládkova, 

CVČ Lužánky,  
PČR (primární prevence) 
Využíváme videokazet a odborných časopisů  
Zpracováváme danou problematiku v p edmětech RV,OV,p írodověda 



Výskyt soc.patologických jevů ve škole 

  
  

Výskyt ano ne věk Celkem případů 

Alkohol X   13-14 1 

Marihuana   X  13-14  2 

pervitin   X     

heroin   X     

kou ení  X    

záškoláctví X   13-14 4 

šikana   X 12-13  1 

gambling   X     

kriminalita X     

rasismus   X     

jiné X   12,15 2 

  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
V Brně dne: 21.8.2004 

  
 

Mgr.Ji í K enek 

editel ZŠ Milénova 
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