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Část  I. 
  

Základní charakteristika školy  
  
 

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

Zřizovatel školy:  ÚMČ Brno – sever 
 
Ředitel školy:  Jiří Křenek, Mgr. 
 
Škola sdružuje  
tato zařízení:  Základní škola , školní jídelna s kuchyní, školní družina 
 
telefon:   545222218 
fax:   548422938 
email:   skola@zsmilenova.cz                              
 www:   www.zsmilenova.cz 
 

Úplné školy   
Školní rok  
2004/2005 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 14 5 286 20,43 

2.stupeň 13 4 303 23,31 

Celkem 27 9 589 21,81 
 
  

Celkový počet žáků v 1.ročníku: 57 
 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepoč.úvaz.): 14,26 
 
Rada školy  zřízená dle §17a, odst.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění :   NE 
 
 
Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16847/96-2 1. - 9. 
 
 
Rozšířená výuka tělesné výchovy se zaměřením na volejbal:  6.C, 7.C, 8.C, 9.C 

 Třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy jsou otevřeny v rámci programu Intenzifikace 
sportovních tříd, do něhož byla škola zařazena. Škola je členem Asociace školních 
sportovních klubů 
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Zařízení školního stravování 
Počet strávníků Typ jídelny 

-dle výkazu V 17-01 
Počet 

děti  a 
žáci   

zaměstnanci školy a 
důchodci 

ostatní* 

921 ŠJ  - úplná  1 772 60 37 
922 ŠJ – vývařovna     
923 ŠJ – výdejna     
Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 
 Poznámka: Je uveden souhrnný počet strávníků včetně vývozu pro jiné školy 
 
 
Počet pracovníků školního stravování k 15.10.2004 
Fyzické osoby 10 
Přepočtení na plně zaměstnané 9,69 
 
 
 
     
Školní družina,  která je součástí základní školy  
ŠD počet vychovatelů ŠD 
 

počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD 
fyz. / přepoč. 

celkem 4 115 4/3,5 
 
 
 
  
Školní klub 
ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem   fyz. / přepoč. 
 0 0 0 
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Část II 
Údaje o pracovnících školy 

 
1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 
Celkový počet pedagogických pracovníků 41,3/45 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných dle 
z.č.563/2004 Sb. 

39,5/42 95,6%   /  93,3 % 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na 

školu: 2 
 
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 nastoupili na školu:4 
 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2004/05 odešli ze školy: 8 
 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :20 
 
6.  Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 4 13 
35-50 let 3 13 
nad 50 let 0 3 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 5 
Celkem 7 34 
Rodičovská dovolená 0 9 
 Pozn.: V tabulce nejsou zahrnuty vychovatelky.  
 
7. Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 
Informatika 23 
Cizí jazyky 1 
Speciální pedagogika 3 
Metodika českého jazyka 2 
Prevence soc.pat.jevů 1 
Management školy 1 
Metodika tělesné výchovy 4 
Zdravotník 2 
Daltonský plán 4 
Pedagogika, psychologie 2 
Edukativně stimulační skupiny 2 
Metodika dějepisu 4 
Celkem  49 
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7. Škola nemá romského asistenta. Vzhledem k regionálním podmínkám nepředpokládáme 
nutnost vzniku této funkce. 
  
     Jiný asistent (pedagogický) - (výše úvazku / počet fyzických osob): 0,625/1 

 
 
 

Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        
bez (*) 

Neprospěl
o bez (*) 

Opakují 

1. 57 57 0   
2. 40 40 0   
3. 59 56 3   
4. 54 45 9   
5. 76 57 19   

Celkem za I. stupeň 286 255 31   
6. 72 42 30   
7. 90 40 50   
8. 71 37 34   
9. 70 22 48   

Celkem za II. 
stupeň 

303 141 162   
Celkem za školu 589 396 193   

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30.září 2005 
 
2.Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,17 
3 1 0,17 

 
3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2004/2005:  59, průměr na 
jednoho žáka 0,1 
 
4.Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14): 0 
 
5.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř Školní rok 2004/04 
4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

   

Počty přijatých žáků 
 

18 5 13 43 9 0 
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6. Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků 
9.ročník 70 
nižší ročník 18 
Celkem 88 

 
 

Část IV . 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
 Ve školním roce 2004/2005 nebyla na škole provedena inspekce ČŠI. 

 
 

Část V 
Rozhodnutí ředitele 

 
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 
odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 19 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 
 
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2004/2005:   57  
Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006 :  66  

 
Část VI. 

Další údaje o škole  
Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 
Angllický jazyk 3 35 
Hra na flétnu  2 10 

Turisticko přírodovědný 1 12 
Dramatický 1 17 

Počítačový  4 38 
Zdravotní kroužek 1 6 

Výtvarný 1 5 
Chemický 1 8 
Deskové hry 1 5 

Plavání 1 16 

celkem 16 152 
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Zapojení do soutěží 
  

Název soutěže Školní kolo Obvodní kolo 
Zeměpisná olympiáda 106 6 
Dějepisná olympiáda 18 1 
Konverzační soutěž v angličtině 12 0 
Matematická olympiáda 25 3 
Zeměpisná soutěž Eurorebus 92 9 
Výtvarné soutěže 220 12 
Olympiáda ČJ 12 1 
Biologická olympiáda 38 0 
Pythagoriáda 54 1 

  
 
Dále jsou přiloženy 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. 
Trenéři těchto klubů zajišťují vedení tréninků ve třídách s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
i v přípravných ročnících, využívají školní tělovýchovná zařízení. 
 

Speciální třídy pro děti s alergickými onemocněními v 1. – 5.roč. byly v tomto 
školním roce zrušeny. Přesto má škola snahu pokračovat v péči o tyto děti i když již nejsou ve 
speciálních třídách. Také dále pokračuje úspěšná spolupráce s MŠ Slavíčkova, kterou 
navštěvují děti-alergici. 
 

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

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.       
Výsledky uplynulého školního roku lze hodnotit velmi pozitivně.  
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Část VIII. 
Poradenské služby v základní škole 

 
 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 
 
a)  počty 
 fyzický 

počet  
kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 kurz  PPP VŠ ped. 

školní metodik prevence 1 kurz  PPP VŠ ped. 

 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   
školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

0   

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.  
 
b)  věková struktura 
 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho 

důchodci 
výchovný poradce 0 1 1 
školní metodik 
prevence 

0 1 0 

školní psycholog 0 0 0 
školní speciální 
pedagog 

0 0 0 

 
c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

 
výchovný poradce: 
 Problematika šikanování na ZŠ – PPP Zachova 
 Edukativně-stimulační skupiny pro děti předškolního věku – PPP Zachova 
 
školní metodik prevence: 

Vzdělávací kurz školního metodika prevence – MU PdF Brno 
 Problematika šikanování na ZŠ – PPP Zachova 

 
školní psycholog: 
školní speciální pedagog: 

 
 
2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
Nečerpáme žádný grant 
Nemáme jiné zdroje 
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3. Individuální integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
Aspergerův syndrom V. 1 
Speciální vývojové poruchy 
učení a chování 

III.,IV.,V. 8 

celkem  9 
 

4. Skupinová integrace 
Typ postižení Ročník Počet žáků 
   
celkem 0 0 
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Část IX. 
   Hodnocení  Minimálního preventivního programu 
     2004-2005 
 
ŠMP: Jana Nálezková 
 
 
Co se nám podařilo 
Jsme škola se sportovními třídami zaměřené na volejbal. Mimo volejbalových akcí se naši 
žáci aktivně a s úspěchem zapojují do atletických a běžeckých soutěží.  
Na týdenních akcích (lyžařské výcvikové kurzy a soustředění) je věnován prostor pro práci 
s třídním kolektivem na zlepšování vztahů mezi žáky. 
Letošní MPP byl zaměřen na zlepšování vztahů v třídním kolektivu a mezi žáky vůbec.  
Akce pro žáky: 2.stupeň 1. zážitkový program v lanovém centru – velice pozitivní hodnocení  
            z řad žáků i pedagogů 

      2. preventivní programy na PPP Sládkova   
      3. besedy s MP ČR 
      4. OHS – „Prevence kouření“ v 7.ročníku 
1. stupeň  1.  MPČR – dopravní výchova 
      2.  besedy MPČR pro 5. ročník 
      3.   projekt LF MU „Normální je nekouřit“ pro 1. třídy 

Na základě preventivních programů v PPP Sládkova doporučen intervenční program pro třídy 
7.B a 6.B 

Akce pro učitele: 1. seminář „Prevence šikany“ psycholog z PPP Zachova 
     2. seminář pro třídní učitele v rámci prevence šikany „Komunitní kruh“ 
         VP, ŠMP 

Akce pro ŠMP:  1. „Šikana ve školním prostředí“ školení PPP Zachova 
     2. Vzdělávací kurz školních metodiků – školení PdF MU Brno 
     3.  „ Práce s agresivním žákem“ – seminář PPP Sládkova 
       4.  „Šikana a drogy ve školním prostředí“ – seminář  PPP Sládkova 
 
 
Co se nám nedaří 

- odstranit  lhostejný až špatný přístup ke školnímu majetku- vandalismus. 
- vztahy mezi žáky 

 
 
Co jsme řešili 

- záškoláctví  (3 případy) 
- šikana  ( 2 případy) 

 
 
 
 
  
V Brně dne: 21.8.2004 
  
 

Mgr.Jiří Křenek 
ředitel ZŠ Milénova  
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