
 

 

 
 
 
 

Výroční zpráva  
ředitele školy 

 
 
 

                     

 
 
 
 
 

 
2020 – 2021 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, 
 
Antonínská 3, příspěvková organizace 

 



 

 

 

 

 

 

  



 

 

Výroční zpráva byla předložena školské radě dne 30.9.2021. 

 

 

Připomínky k výroční zprávě: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislava Macurová  ………………………………………. 

Mgr. Kateřina Svobodová  ………………………………………. 

Ing. arch. Gabriela Chmelařová ………………………………………. 

 

 

 

Podklady k výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě dne  9.9.2021



 

 

 

Výroční zpráva 

 

 školní rok 2020/21 

 

 

 

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Brno, 

Antonínská 3, příspěvková organizace 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 

 

Základní charakteristika školy: Úplná základní škola s mateřskou školou                                            

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-střed 

 

1.3 Ředitel školy: Mgr. Libor Tománek 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  

      ZŠ 1. – 9. ročník (sdružuje ŠD, výdejnu stravy)  

 

1.5 Kontakty:  tel. 530 508 970 

e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz 

http: www.zsantoninska.cz 

         

1.6 Úplná/neúplná škola  

 
Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet 

žáků na třídu 

Kapacita 

1.stupeň 13 5 287 22,07  

2.stupeň 9 4 198 22,0  

Celkem 22 9 485 22,04 500 

   

  

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

Datum zřízení: 1.1.2006  

Zástupce zřizovatele: Mgr. Ladislava Macurová (od 14.11.2021) 

Zástupce školy: Mgr. Kateřina Svobodová 

Zástupce zákonných zástupců: Hana Čurdová  

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 
Číslo jednací Ročník 

ŠVP pro základní vzdělávání 

– Výhra pro naše děti 
766/2020 1. – 9. 

Jiné specializace, zaměření:  

Škola je zaměřena na rozšířenou výuku německého a anglického jazyka, výuka prvního cizího 

jazyka od prvního ročníku, výuka druhého cizího jazyka od pátého ročníku.  

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 
Počet 

Počet strávníků 

Děti   

a žáci 

Zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 
Ostatní* 

L 13  ŠJ – výdejna 1 350 32 0 
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* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30.9.2018 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,625 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
Počet 

oddělení 
Počet dětí Počet vychovatelů Kapacita 

celkem 9 240 
fyz. 9 

          přepoč.    7,142 
240 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK 
Počet 

oddělení 
Počet dětí Počet vychovatelů Kapacita 

celkem - - - - 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

Organizační členění Základní školy Brno, Antonínská 3, p.o. 

 

Ředitel školy:   Mgr. Libor Tománek 

 

Zástupce ředitele školy:  Mgr. Yvona Kořístková 

 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Marek Houzar 

 

Ekonomický úsek :  Renáta Raclová 

    Hana Vašourková 
 

Výchovný poradce:  RNDr. Jiřina Sáňková – pro 2. stupeň 

    Mgr. Yvona Kořístková – pro 1. stupeň  

Metodik prevence:  Mgr.  Václav Káňa 
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Učitelé:  

 

1. stupeň 2. stupeň 

1.A Mgr. Marie Kottová 6.A Mgr. Václav Káňa 

1.B Mgr. Marta Sekaninová 6.B Mgr. Lenka Nazarčuková 

1.C Mgr. Eliška Krejčová 7.A Mgr. Jaromír Pospíchal 

2.A Mgr. Alena Vondrušková 7.B Mgr. Jana Horáková 

2.B Mgr. Jana Červená               7.C Mgr. Monika Prokopová Štachová 

2.C Mgr. Eva Oherová 8.A Ing. Helena Janková 

3.A Mgr. Tereza Mezuliáníková 8.B Mgr. Jana Hanzlíková 

3.B Mgr. Zuzana Pivcová 9.A Mgr. Eva Vondráková 

4.A Mgr. Anežka Maradová 9.B Mgr. Jitka Pachlová 

4.B Mgr. Kristýna Foltýnová   

5.A Mgr. Jana Másilková   

5.B Mgr. Jana Jeroušková   

5.C Mgr. Květuše Doležalová   

 

Netřídní učitelé: 
 

RNDr. Jiřina Sáňková 

Mgr. Pavla Borkovcová 

Mgr. Barbora Budínová 

Mgr. Leona Jamborová 

Mgr. Kateřina Svobodová 

Mag. Dr. Künhelt 

Mgr. Nikola Leblochová 

Mgr. Silva Rubešová 

Mgr. Kateřina Svobodová 

Mgr. Romana Svobodová 

Mgr. Toušková Zuzana 

 

 

Školní poradenské pracoviště: 
 

RNDr. Jiřina Sáňková – vedoucí ŠPP, vých. poradkyně pro 5.- 9. ročník 

Mgr. Yvona Kořístková, vých. poradkyně pro 1. – 4. ročník 

Mgr. Barbora Budínová, speciální pedagog 

Mgr. Klára Doušková, speciální pedagog 

Mgr. Eva Pavlíková, školní psycholog 
 

Školní družina: 

Vedoucí vychovatelka Želmíra Bozánová 

 

Vychovatelky   Ludmila Balcarová 

    Gabriela Greipelová 

    Bc. Lenka Pořízková     

                                             Bc. Jana Pořízková 

                                              Bc. Lenka Jelínková 

                                             Mgr. Jitka Fuková 

    Bc. Monika Vičarová 

    Andrea Bartoníčková 
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Asistenti pedagoga: 

Mgr. Jitka Racková 

Mgr. Dana Hlavatá 

Karolína Hlavatá 

Mgr. Jitka Fuková 

Ing. Radka Koukalová 

Milada Lazarová 

Andrea Bartoníčková 

Veronika Charvátová 

Alena Kubešová 

Bc. Monika Vičarová 

Alena Hlaváčová 

 

 

                                                                        

Provozní zaměstnanci  Renáta Raclová – ekonomka 

      Hana Vašourková - referentka  

      Miloš Diviš - školník  

            Jaroslava Munzarová – výdej stravy + úklid 

      Jana Hlaváčiková – výdej stravy + úklid 

Zdena Faltýnková – výdej stravy + úklid  

Kateřina Handlová - uklízečka  

      Soňa Roháčková – uklízečka 

Jolana Šoukalová – vrátná  

                                      Vladimír Frýza - odpolední vrátný 

 

  

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

   Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 51,7122/59 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  51,7122/59 100/100 

 

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: 4  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 5 

  

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 10 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 4 

36-50 let 3 16 

51 a více 1 13 

Celkem 4 33 

Rodičovská dovolená - 3 
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2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6,8875/12 

z toho  a) asistent pedagoga: 6,3875/11 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0,5/1(do 31.1.2021) 
 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy: 

 

Individuální vzdělávání vícedenní 

Název vzdělávání  

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti 4 

Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti 4 

Nadchněte děti do tvoření 1 

Šumava - divoký poklad Evropy 1 

Učíme se venku 1 
  
  

 

Individuální vzdělávání jednodenní prezenční 

Název vzdělávání  

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Binnendifferenzierung. Práce s nesourodou skupinou 1 

Seminář hlasové techniky 1 

Přírodovědná laboratoř I. stupeň 1 

Didaktické situace ve vyučování matematice 1 

Za výtvarnou kulturou Brna – exkurze do terénu 5 

 

 

 

Individuální vzdělávání v době mimořádných opatření – webináře 

Název vzdělávání  

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Schritt für Schritt zum Schreiben im DTZ 1 

Selbstentdeckende Grammatikvermittlung im Online- Unterricht 2 

Sprachspiele für die Schule 1 

Abwechslung im Unterricht trotz Corona - Tipps aus der Praxis 1 

Bewegungselemente in Jugendkursen 2 

Achtung Kurzegeschichten. Alle einsteigen. Niveau B1. Adventslesung mit Leo 

Thoma 
3 

Mehr Musik im DaF/DaZ-Unterricht für Kinder (Vorschule und Primarstufe) 3 

Pearson & Klett Webinare für Deutschlehrer Online Unterricht - Aktiv und Kreativ! 2 

Leo liest. Achtung Kurzgeschichten. 2.Staffel (Niveau A2) 3 

DaF: Praxistipps für den Online DaF-Unterricht - Lernfortschritte messen 1 

Unterricht planen effektiv und realistisch (Kursbuch Beste Freunde) 2 
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Mit Spaß online unterrichten (Einführungswebinar) Hueber Webinar 1 

Die didaktischen Glossare von Klasse! - Motivierend und abwechslungsreich. 1 

Aussprachetraining mit allen Sinnen 1 

Kreatives Schreiben im DaF/ und DaZ-Unterricht 1 

Interaktive Tools für den Fern & Heimunterricht | Web-Seminar 2 

Landeskunde im Unterricht A1 aneb Jak poznat německy mluvící země 1 

Němčina pohybem 1 

Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu 1 

Leo trifft Nils - und aus Lektüre wird Slam! 1 

Klett:Motivationstipps für den Unterricht – In Schwung kommen mit den 

Deutschprofis 
2 

Beste Freunde aktivně a interaktivně - nové materiály ve výuce NJ 1 

Super, bestanden! Die Strategien, gute Tipps und Tricks. Huber Webinar 1 

Huber: "Stimm deine Stimme!" Grundlagen der Sprechtechnik für den erfolgreichen 

online Unterricht 
2 

NJ 121 Gramatika kreativně 1 

Paul, Lisa und Co -. das DaF Buch für die Primarstufe 1 

Fun with grammar (Ventures Books) 1 

MEL and PEP training for teachers (Ventures Books) 2 

Jak učit online angličtinu na ZŠ (Scilearn) 2 

Digitální výuka cizích jazyků 1 

Growth MIndset (Ventures Books) 1 

"Hallo Anna neu" und digital 1 

How to teach children online and overcome the physical distance 2 

Engaging activities for online lessons with teens 1 

Motivating teens to take responsibility for their own learning 1 

Learning for themselves: putting the learner in the driver´s seat 2 

Helping students progress: bridging the gap after lockdown 1 

Where are they now? - Assessing students´needs and lacks 1 

The new normal and your student´s social emotional intelligence 1 

Competitions and Games in English Lessons 1 

Learn and Explore/Oxford Professional Development Webinar 2 

Kouzelná hra se slovy aneb jak se učit slovní zásobu 1 

Stories at the heart of learning in the Primary - macmillan education 2 

Steam - podpora výuky v anglickém jazyce 1 

Grammatik in Aktion 3 

Mehr Musik im DaF und DaZ-Unterricht 1 

Jak zvládnout vzdálenou výuku s Edookit a Microsoft Teams 3 

Aby online výuka nebyla jen frontální 5 

Novinky Google pro vzdělávání 7 

Google Meet a Jamboard pro začátečníky 8 

Scratch vs. MakeCode 1 

Momo  2 

Quizizz 1 

Quizizz 2 - vytváříme zábavné kvízy 3 

Formativní hodnocení (nejen) v online výuce. 5 

Líný učitel - jak učit dobře a efektivně 2 

Líný učitel - 2.díl 3 

Líný učitel - Kompas moderního učitele 

 
1 
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Líný učitel - cesta pedagogického hrdiny 1 

Nominace a identifikace nadaných žáků. Co nám může pomoci nadané žáky ve třídě 

objevit? 
1 

Formativní hodnocení v praxi 3 

Jak si snadno a rychle připravit digitální obsah pro distanční výuku 2 

TOP 10 nástrojů pro online výuku matematiky 1 

12 aktivizačních metod na začátek hodiny 2 

Badatelská výuka pro děti v MŠ a ZŠ 1 

Výuka lektorů badatelské výuky EduSTEM 1 

Kam zmizeli a kdy se vrátí? Život v době distanční výuky a návrat žáků do škol 3 

Kam zmizeli a kdy se vrátí: návrat dětí do škol po distanční výuce 3 

Návrat žáků z distančního vzdělávání  1 

5 nejčastějších chyb ve formativním hodnocení 3 

Portfolio ve vzdělávání 1 

První třída - na co se můžete těšit, na co se připravit? 1 

Nadchněte děti do tvoření 1 

Oblastní workshop MAT, Úvod do prevence kyberšikany 1 

Karle, nevyrušuj: jak vést k odpovědnému chování (Lipka) 2 

Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním 2 

Tvořme pojmovou mapu v Informatice 1 

M - dílna Geometrie v JPZ pro deváťáky 2 

M dílna: Setkání pedagogů - přijímací zkoušky 1 

M-dílna " To nejlepší z M - kroužků" 1 

Hry na procvičení a zopakování si učiva 1 

Využití InspIS ŠVP 1 

Robotika s WeDo 2.0 pro 1. stupeň ZŠ 1 

Co je to ten 3D tisk? 1 

Unplugged aktivity v informaticky zaměřených předmětech 1 

Krajský workshop ICT 

Informatika a jak na ni (podle nového RVP), Základy algoritmizace a programování 
2 

Oblastní workshop ICT Klíčová kompetence digitální 1 

AMOS - soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 2 

Konference pro učitele 1.stupně 1 

Učíme se venku  1 

Mezinárodní odborná konference: Tvořím, tedy jsem! EduSTEM 1 

Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit dítě ještě před samotným nácvikem psaní 1 

Regionální centrum Brno, Hudba do škol 1 

Seminář hlasové techniky 2 

Tvoříme ze dřeva 2 

Žák-cizinec (SSŠ) 1 

Syndrom vyhoření ... i v pedagogické praxi? 1 

Seminář MAP II 1 

Místo kde žijeme (vztah k místu, kde žiješ, prvky místně zakotveného učení) 1 

Supervizní setkání pro asistenty pedagoga 3 

Americký fotbal pro ZŠ (Flag fotbal) 1 

Zamiluj si přírodu (oblast EVVO) 1 

Environmentální výchova 
1 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenání 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 62 61 0 0 0 

2. 60 58 1 0 0 

3. 50 48 2 0 0 

4. 51 45 5 0 0 

5. 64 54 9 1 1 

Celkem za I. stupeň 287 266 17 1 1 

6. 51 35 15 0 0 

7. 61 37 21 0 0 

8. 40 18 19 0 0 

9. 46 30 15 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 
198 120 70 0 0 

Celkem za školu 485 386 87 1 1 

14 žáků je hodnoceno podle § 38. 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 6 

 Průměr na jednoho žáka: 0,012 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4leté 

studium 

6leté 

studium 

8leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 16 5 6 25 3 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 46 100 

nižší ročník 0 0 

Celkem 46 100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  4 

Důvody: stěhování 
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Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:1 

Tematická inspekční činnost – dopady mimořádných opatření v období distančního 

vzdělávání na výuku a žáky 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: OŠMT MMB: 0 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Přijetí k základnímu vzdělávání  68 0 

Jiné 0 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

Výchovný poradce 2 učitel VŠ 

Školní metodik prevence 1 učitel VŠ 

Speciální pedagog 2 speciální pedagog VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 psycholog VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce   2/0 

školní metodik 

prevence 

 
1 

 

školní psycholog   1/0 

školní speciální 

pedagog 

 
1 1/0 

 



10 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

Výchovní poradci: semináře pro VP  

Školní metodik prevence: semináře pro metodiky prevence 

Speciální pedagožky: semináře pro spec. pedagogy, kariérové poradenství 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

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

 - 

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

 Projekt Šablony pro ZŠ II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010790 

 

6.3 Přehled žáků s podpůrným opatřením 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Stupeň podpůrného 

opatření 

PAS 1 1 PO 3 - 1x 

Vady řeči 1 2 PO 3 - 1x, PO 1 - 1x 

SPCH 2 3 P02 – 1x, PO3 – 2x 

SPU 3 7 PO2 – 4x, PO3 -3x 

Zdravotní 

znevýhodnění 

3 1 PO5- 1x 

SPU 4 8 PO2 – 8x 

SPU 5 10 PO2 – 7x, PO3 – 3x 

PAS 5 1 PO4 – 1x 

SPCH 5 1 PO 3 - 1x 

SPU 6 9 PO2 – 5x, PO3 – 4x 

PAS 6 1                 PO3 - 1x 

SPU 7 9 PO2 – 8x, PO3 – 1x 

SPCH 7 1 P02 – 1x 

SPU 8 4 PO2-3x, PO3 -1x 

SPCH 8 4 PO 2 - 2x, PO 3 - 2x 

SPCH 9 1 PO3 – 1x 

SPU 9 5 PO2 – 4x, PO 3 - 1x 

Celkem  68  

  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem  0  
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Účast našich žáků v soutěžích 

   

Vzhledem k velkému podílu distanční výuky v tomto školním roce a omezení prezenční výuky 

mimořádnými opatřeními Vlády ČR bylo obvyklé množství soutěží výrazně pokráceno. I tak 

jsem se snažili připravit žáky a umožnit jim účast v soutěžích podle jejich zájmu a talentu,  

i když bylo možné mnohé uskutečnit pouze distanční formou. 

 

I. stupeň 

• Školní kolo olympiády v AJ  

• Mateso 

• Bobřík informatiky 

• Klokan – matematická soutěž 

• Cvrček – matematická soutěž 

• Výtvarné soutěže 

 

II. stupeň 

• Olympiáda Aj  

• Olympiáda v německém jazyce 

• Pythagoriáda  

• Matematická olympiáda  

• Přírodovědný klokan 

• Logická olympiáda  

• Pangea - mezinárodní korespondenční soutěž 

• Bobřík informatiky 

• Finanční gramotnost 

 

 

Největší úspěchy: 

 

Olympiáda v německém jazyce krajské kolo 2. + 3. místo 

Olympiáda v německém jazyce okresní kolo 3. + 4. místo 

Olympiáda v anglickém jazyce okresní kolo 4. + 2. místo 

Pangea     celostátní kolo 11. místo 

Olympiáda v českém jazyce  okresní kolo 8. místo 

Finanční gramotnost   okresní kolo 3. místo   
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Zapojení do projektů  

Projekty v realizaci  

• Projekt MAP II 

• Projekt Šablony II 

• Projekt Šablony II (MŠ) 

• Projekt C4PE – karierové poradenství 

• Projekt Edison (AIESEC) 

• Projekt Spolupráce s VUT 

• Projekt Metodická podpora sítě inkluzivních škol – spolupráce v systému Center 

kolegiální podpory 

• Projekt Mléko do škol 

• Projekt Ovoce do škol 

• Projekt Stuttgart 2019 „Komm und lerne meine Stadt kennen/ Přijeď a poznej moje 

město“ 

• Projekt MMB: Síť brněnských otevřených škol 

• Projekt MMB: Výuka AJ ve vybraných školách města Brna  

• Projekt MMB: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

• Projekt ÚMČ Brno-střed: Participativní rozpočet 

• Projekt Příběhy našich sousedů 

• Projekt OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti 

 

Další programy: 

● Partnerský program spolupráce (Lipsko/Oberschule Mölaku-Brno, ZŠ Antonínská) – 

korespondence   

● Fakultní škola  

● PASCH-školy (1700 škol na světě) – příprava žáků pro studium na brněnských 

gymnáziích, která mají právo organizovat DSD-zkoušky (G. Matyáše Lercha, G. 

Křenová)  

● Adopce na dálku 

 

Spolková činnost 

● Spolek Czech Dalton 

● Liga komunitních škol 

● Spolek na podporu partnerství Brno-Stuttgart 

● Klub Komenský 

● Síť brněnských otevřených škol 

 

 

Mezinárodní spolupráce 

Vyučující německého jazyka se se svými žáky účastnili akcí pořádaných Österreich-Institutem 

a Goethe – Institutem, kroužek německého divadla „Antonka“ pro žáky 4.-9. ročníku se 

zúčastnil festivalu německých divadel v Brně.  

Naplánované výměnné pobyty vzhledem k mimořádným opatřením nebylo možné uskutečnit.  

Bohužel nebylo možné ani uskutečnit tradiční týden v rámci projektu Edison, kdy ve výuce 

napříč školou vysokoškolští studenti z různých zemí světa seznamují žáky s reáliemi své země 

a English Week (intenzívní kurz vedený přímo na naší škole rodilými mluvčími). 

V září se nám podařil projektový den Evropský den jazyků. 

Žáci rozvíjeli své jazykové schopnosti i dopisováním s dětmi z cizojazyčných zemí.  
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Zahraniční a vícedenní výjezdy 

 

Druh výjezdu 
Datum 

odjezdu 

Datum 

příjezdu 

Místo 

pobytu 

Účastníci 

výjezdu 

Vedoucí 

výjezdu 

Adaptační 

kurz 
7.9.2020 9.9.2020 Jedovnice 6.AB 

Mgr. Václav 

Káňa 

Škola 

v přírodě  
7.6.2021 11.6.2021 

Mladočov u 

Litomyšle 
1. stupeň výběr 

Mgr. Alena 

Vondrušková 

Další naplánované školy v přírodě, lyžařský výcvikový kurz, zahraniční výjezdy a výměnné 

pobyty, vícedenní exkurze se vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR neuskutečnily. 

 

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy 

V rámci neformálního vzdělávání nabízí naše škola tradičně bohatý výběr zájmových 

kroužků, které vedou jak naši pedagogičtí pracovníci, tak i externí spolupracovníci. Většina 

kroužků zaměřených na jazyky bývá nabízena jako podpora výuky cizích jazyků našich žáků 

bezplatně. 

Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR jsme v tomto školním roce naplánované 

kroužky bohužel nemohli otevřít. 

 

 

Ve škole pracuje redakce školního časopisu Edmont, který vychází pravidelně od roku 1999. 

Ve škole pracuje redakce TV Antonka, která vznikla ve školním roce 2019/20, jejíž tým je 

tvořen žáky 1. i 2. stupně naší školy a dokumentuje důležité události ze života školy. 

  

 

Partneři školy 

• Školská rada 

• Spolek rodičů a přátel školy 

• Spolek na podporu partnerství Brno-Stuttgart 

• Spolek Liga komunitních škol – spolupráce škol v ČR, SR 

• Schulen Partner der Zukunft – 1700 škol ve světě s významnou přidanou hodnotou ve  

výuce německého jazyka 

• Německý kulturní spolek 

 

Základní školy 

• Síť brněnských otevřených škol 

• Brněnské i mimobrněnské ZŠ – projektová spolupráce (např. ZŠ Pramínek, ZŠ 

Deblín...) 

 

Současné partnerské školy v zahraničí: 

• Anne-Frank Gemeinschaftsschule und Realschule (od r. 2012 doposud) 

Herr Ulrich Mittnacht, kommissarischer Schulleiter 

Hechingerstraße 73, Stuttgart-Möhringen, BRD 

• Rilke-Realschule (od r. 2012 doposud) 
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Matthias Wurm, Realschulrektor  

Tapachstraße 60, Stuttgart-Rot, BRD 

• Europa Ganztagvolksschule (od r. 2015 doposud) 

Gabi Lener, Schulleiterin 

Vereinsgasse 29-31, A-1020 Wien, Österreich 

• Lipsko, Oberschule Mölaku – partnerský program spolupráce 

 

Střední školy 

• DSD Schulen – příprava žáků pro studium na brněnských gymnáziích, které mají 

právo organizovat DSD-jazykovou zkoušku (GML, G. Křenová) 

 

Vysoké školy 

• Pedagogická Fakulta MU, Brno – jsme fakultní školou 

• VUT Brno, PedF UP Olomouc – projektová spolupráce 

 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Šablony II 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Šablony pro ZŠ II 

 CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010790 

Délka trvání projektu  24 měsíců 

Operační program  OPVVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

 

a) jako žadatel 

Celková výše dotace   

2 019 880,00 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

 

4.6.2018 

 

Stručný popis projektu  

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: 

personální podpora – speciální pedagog, školní asistent, 

osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející 

ICT ve vzdělávání. 

 

 

MAP II  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  
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c) jako zapojená škola c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále posiluje odbornost 

pedagogů partnerských škol a podporuje posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 
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9.0 Zhodnocení a závěr: 

Závěr školního roku 2019/20 byl poznamenán pandemií Covid-19. Málokdo předpokládal, že školní rok 
následující, tedy rok 2020/21, bude pandemií COVID-19 poznamenán ještě razantněji. V této 
souvislosti mi dovolte „dopustit se“ krátkého hodnocení řízení pandemie - byla to právě opatření vlády, 
resp. MŠMT a MZ, která dopadala tvrdě do škol – na děti, rodiče i pedagogické pracovníky. Asi nemá 
smysl zpětně řešit co a jak mělo být jinak. Nicméně dva momenty za zmínku stojí: 

1) Chybějící vize řízení pandemie ve školství, vč. přípravy variantních modelů řešení, neboli řízení 
ad hoc (ze dne na den, z týdne na týden…), namísto proaktivního, ryze reaktivní přístup.  

2) Nedůsledné ctění rolí politik – pedagog, neboli delegování politických témat na ředitele škol.  
K bodům 1,2 jeden příklad za všechny – testování žáků (mj. např. PCR vs. Ag testy). Chci - spolu s Vámi 
všemi - věřit tomu, že se vracíme k běžné školní výuce. Přiznám se, že mě s výhledem do nového 
školního roku nulový posun v bodech 1 a 2 mírně zneklidňuje.  
 
Zpět k vizím a plánům školy. Zpět k hodnocení uplynulého školního roku, který z velké části proběhl 
distančním způsobem.  
Aktualizovali jsme koncepci rozvoje školy. Přílohy koncepce jsme doplnili o Standard distanční výuky.  
1.1. Základní škola s rozšířenou výukou cizích jazyků – „o nás“  
1.2. Školní vzdělávací program pro ZV „Výhra pro naše děti“ 
1.3. Školní vzdělávací program pro PV „Cesta za zdravím“  
1.4. Pedagogicko organizační směrnice - rozvojové priority, střednědobý plán rozvoje  
1.5. Program výuky cizích jazyků, třídy a jazykové skupiny  
1.6. Kritéria přijetí, kritéria rozdělení žáků do skupin  
1.7. Počty žáků (rejstřík, statistiky), pHmax/nař.75/2005 
1.8. Plán oprav a investic 
1.9. Standard distanční výuky  

Pozn.: Dokumenty s hypertextovým odkazem jsou veřejné, ostatní dokumenty jsou sdíleny se zřizovatelem, 
školskou radou a klubem rodičů, resp.  pouze se zřizovatelem. Dokumenty jsou pravidelně aktualizovány.  

Standard distanční výuky jsme pravidelně aktualizovali. V dokumentu jsme standardizovali cíle, 
nástroje, zásady, organizaci a hodnocení distančního vzdělávání. Dále např. legislativní rámec, role 
aktérů a evaluaci výsledků distančního vzdělávání. To vše s cílem maximálně možného sjednocení 
přístupů pedagogů, vyšší přehlednosti a čitelnosti online výuky pro žáky i rodiče. K distanční výuce na 
závěr výstup z dotazníkového šetření mezi rodiči (11/2020) – s distanční výukou na ZŠ Antonínská bylo 
spokojeno 84% rodičů, přičemž pouze 1% rodičů bylo rozhodně nespokojeno.  

Výsledky práce školy jsem podrobněji hodnotil v závěru výroční zprávy za rok 2018/19. Ve všech 
sledovaných prioritách jsme se dále rozvíjeli i v roce 2019/20 (závěr výroční zprávy 2019/20) a v rámci 
možností i v roce minulém, tedy ve školním roce 2020/21.  

Mnoho z plánů na minulý školní rok zůstalo ze známých důvodů nenaplněno, jejich realizace se tak 
posouvá do roku příštího. Namísto hodnocení naplnění priorit 2020/21 ode mě přijměte v závěru této 
výroční zprávy následující spíše obecnější zamyšlení. 

Rozšířená výuka cizích jazyků na ZŠ Antonínská, aneb co pro nás znamená výuka cizích jazyků a co pro 
nás znamená výuka (resp. vzdělávání) obecně.  

Pryč jsou doby, kdy se výuka cizích jazyků rovnala výuce ruského jazyka, popř. existovaly vybrané školy 
(např. v Brně), ve kterých se vyučovalo anglickému, německému, nebo francouzskému jazyku. Dnes je 
výuka cizích jazyků obvyklou součástí vzdělávacích programů základních škol. Školy nabízí převážně 
výuku angličtiny, často již od první třídy. Nabídka výuky dalšího cizího jazyka přichází obvykle na 
2.stupni v podobě povinného druhého cizího jazyka, volitelného předmětu nebo zájmového kroužku. 
Školy nabízí výuku nejrůznějších cizích jazyků, vrací se i ruština. Možnost volby je jistě výhodou, má 
ovšem i svá úskalí.  

https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2015/05/1_koncepce_Anton%C3%ADnsk%C3%A1_2021.pdf
https://www.zsantoninska.cz/skola/o-nas/
https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2015/05/%C5%A0VP.pdf
https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2015/05/Cesta-za-zdrav%C3%ADm-2017.pdf
https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2017/12/program-v%C3%BDuky-ciz%C3%ADch-jazyk%C5%AF_Z%C5%A0-Anton%C3%ADnsk%C3%A1_2020-21.pdf
https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2017/11/smernice_z%C3%A1pis_upraveno_web.pdf
https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2015/05/VZ18-19_final.pdf
https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2015/05/VZ19-20_Z%C5%A0aM%C5%A0-Anton%C3%ADnsk%C3%A1-_final.pdf
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ZŠ Antonínská se vydala jinou cestou. Rozvíjíme tradici výuky německého jazyka sahající do 60. let 
minulého století a porevoluční tradici výuky anglického jazyka. Chceme se soustředit na výuku dvou 
cizích jazyků - angličtiny a němčiny - na nejvyšší možné úrovni. Co to pro nás znamená? Angličtinu nebo 
němčinu učíme od první třídy (jazyková příprava probíhá i v naší mateřské škole), od páté třídy 
vyučujeme oběma jazykům. Není výjimkou, že žáci absolvují školu s certifikovanou maturitní úrovní 
zvládnutí obou jazyků. Výsledky Scio testů v angličtině řadí naši školu k nejlepším ve srovnání s jinými 
základními školami, ale i ve srovnání s víceletými gymnázii. V němčině bohužel analogické testy od roku 
2018 nejsou k dispozici, nicméně i v němčině dosáhla naše škola pozoruhodných - měřitelných - 
výsledků. V letošním školním roce jsme poprvé měli možnost organizovat na naší škole mezinárodně 
uznávanou zkoušku Deutsches Sprachdiplom a stali jsme se tak pátou základní školou v České republice 
a jedinou na Moravě, která toto oprávnění získala. K prestižnosti DSD zkoušek tři poznámky. Jednání  
o možnosti konání zkoušek na Antonínské probíhala na úrovni vrcholného managementu MŠMT ČR  
a Velvyslanectví SRN (není obvyklé, aby se pracovně potkávali ředitelé základních škol s německým 
velvyslancem). Německá strana pečlivě hlídá vysokou úroveň DSD zkoušek – např. písemná část 
zkoušek je odesílána k hodnocení do Německa. Naše škola musela splnit - v konkurenci škol z celého 
světa - tvrdá kvalitativní kritéria, v ČR jsme byli jediným kandidátem.  

ZŠ Antonínská není ovšem pouze výuka cizích jazyků. Naším - nikoli malým cílem - je, aby se každé dítě 
učilo naplno a s radostí, aby kromě znalostí a dovedností rozšiřovalo a posilovalo své individuální  
a skupinové kompetence (v zásadě tzv. „měkké kompetence“). Důraz na vyváženost kompetenčních  
a znalostních modelů výuky je výhodou vzdělávání na základních školách - ve srovnání např. s převážně 
znalostními modely vzdělávání na víceletých gymnáziích. Další výhodou - dle úhlu pohledu jednoho 
každého z nás - je vzdělávání probíhající v heterogenních vzdělávacích skupinách. Náročně nastavené 
školní kurikulum na Antonínské (viz např. maturitní úroveň zvládnutí dvou cizích jazyků v 9. ročníku) 
má své měřitelné výsledky např. při přechodu do systému sekundárního vzdělávání – v letošním roce 
např. v přijímacím řízení uspělo a bylo přijato na gymnázia 38% žáků, na maturitní obory SŠ 56% žáků 
a 6% žáků odešlo na učební obory (v přijímacím řízení na víceletá gymnázia uspěje každoročně více než 
třetina přihlášených žáků).  

Vážení čtenáři těchto řádek, pokud jste v poslední době navštívili naši školu, jistě Vám neunikla výstava 
ve vestibulu školy týkající se modernizace školy a jejího okolí. Kromě efektivního vzdělávání se snažíme 
řešit i „kulisy“, ve kterých vzdělávání probíhá. O naši základní i mateřskou školu je zájem, dlouhodobě 
řešíme problém prostorové kapacity školy. Ve spolupráci se zřizovatelem se podařilo vyřešit zázemí 
školního poradenského pracoviště a prostory školní knihovny, v okolí školy pak odpadové kontejnery, 
o prázdninách proběhne celková rekonstrukce a rozšíření stravovacího provozu, dále přestavba 
školnického bytu na třídu a kabinet a další drobné úpravy uvnitř budovy školy. Zároveň proběhne 
sanace vlhkosti základů budovy, která je východiskem k celkové úpravě prostoru před školou, ta je 
plánována na příští prázdniny. Realizace plánované přístavby ve dvoře školy (nová tělocvična, nové 
učebny, střešní hřiště a terasa, celková bezbariérovost) se bohužel zdržela. Přestože máme hotový 
projekt - od září minulého roku, realizační firmu připravenou začít - od února tohoto roku, práce se 
rozběhly až ve druhé polovině prázdnin. Nicméně věřím, že i tento záměr - dotáhneme ve spolupráci 
se zřizovatelem k plánované realizaci.   
 
V závěru bych chtěl jménem vedení školy poděkovat všem zaměstnancům školy za odvedenou práci  
s dětmi a rodiči, rodičům za vstřícnou a konstruktivní spolupráci a zřizovateli (MČ-BS, MMB) za účinnou 
podporu naší práce. Nelze také pominout přání pevného zdraví.  

 
 
 
 
V Brně dne 30.6.2021                                                                        Mgr. Libor  Tománek 
                                                                                                                   ředitel školy 
  

https://www.zsantoninska.cz/testy-scate-v-anglickem-jazyce/
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Přílohy 
 

1. Zpráva o činnosti MŠ Brno, Bayerova 5 

2. Zpráva o hospodaření 

3. Hodnocení Minimálního preventivního programu 

4. Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD  

5. Školní rok 2020/21 ve fotografiích 
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Údaje o mateřské škole za školní rok 2020/2021 
 

 

Zá kládní  š kolá á máteř šká  š kolá Břno, Antoní nšká  3,  

př í špe vková  ořgánizáce 

 

Část I. 
 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková 

organizace 

b/  Zřizovatel školy: Statutární město Brno,   městská část Brno- střed,  

Dominikánská 2, 601 69 Brno  

 

c/  Jméno ředitele školy: Mgr. Libor Tománek 

d/  Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Lucie Čermáková 

e/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 26 

f/  Kontakty: telefon, e – mailová adresa: 733 704 670, 733 704 662, info@msbayerova.cz 

g/  Provoz školy (od - do): 7.00 -16.30 

h/  Provoz jednotlivých tříd (od - do):7.00-16.30 

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole 

 
 

 

 

Školní rok 

2020/2021 

 

Počet 

tříd 

 

Celkový 

počet dětí  

 

Průměrný 

počet dětí na 

jednu třídu 

 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

 

Průměrná 

docházka 

 v % 

třídy standardní 1 26 26 12,25 62 

třídy speciální-logo 
     

Celkem 
1 26 26 12,25 62 
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Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 

 

a/ Zaměření mateřské školy: 

- vzdělávací program, podle kterého škola pracuje: Školní vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání: „Cesta za zdravím“  

- specializace: zdravý životní styl, individualizace vzdělávání 

- kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole): Plavání 

- zájmové aktivity dětí 

- další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje: 

ve spolupráci se základní školou zavádíme vzdělávání v německém jazyce, abychom 

prohloubili návaznost vzdělávání v základní škole. 

 
 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 

 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 4 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 
4 

 

 

c/ Společné vzdělávání  

 

Druh postižení Počet dětí 
Stupeň podpůrného 

opatření 

0   

   

   

   

 

 

d/ Školy v přírodě 

 

Počet dětí 

celkem 

Počet dnů na jedno dítě 

0  

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 
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Mateřská škola vybírá úplatu. 

 

Základní výše úplaty:780,00 

 

 

f/ Zařízení školního stravování 

 

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

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 

ostatní* 

 Výdejna  1 25 3 0 

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

 

g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 1 

Přepočtení na plně zaměstnané 0,375 

 

 

 

 

Část III. 

 

Účášt v šoutěžích 
 

Mimoškolní aktivity 

Nesoutěžní přehlídky 

Soutěže 
 

 

Část IV. 

 

Výkon státní správy 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2020/2021 7 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 0 

Počet nepřijatých dětí 47 

Počet odvolání 1 

 

 

Část V. 

 

Údaje o pracovnících škol 

 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021 – stav k 30. 6. 2021 

     

Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 2 
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VOŠ pedagogická  

VŠ-předškolní výchova  

VŠ-speciální pedagogika 1 

Jiné/jaké/  

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2020/2021 – stav k 30. 6. 2021 

 

 Počet 

fyzických 

osob 

Z toho 

mužů 

Přepočtený počet na plně 

zam. (úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 3 0 2,1209 100 

Nekvalifikovaní učitelé 0 0 0 0 

Celkem 3 0 2,1209 100% 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 

 

 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 
0,3709 1 0,75 0 2,1209 

 

4. Asistenti ve škole 

 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet 
1 0 0,5/1 

 

 

5. Ve školním roce 2020/2021 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická 

fakulta do pracovního poměru (počet):0 

     

 

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): 0……………. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně 

řídících pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Strategické řízení a plánování- celoroční cyklus 1 

Hygienické minimum  1 

Zkušenost zprostředkovaného učení 24 hod 1 

Rozvoj jemné motoriky aneb jak připravit dítě ještě před 

samotném nácvikem psaní 

1 
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Část VI. 

 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 

 

a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:0 

 

b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:0 

 

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 

  

d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 

 

 

 

9. Změny ve vedení školy 

 

Konkurzní řízení – datum, výsledek 

 

 

Část VII. 

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů   

MAP II  

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 
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vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení 

odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 

 

 

 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  
Šablony II- MŠ Bayerova 575 Brno 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015067 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 -31. 8. 2021 

Operační program  OP VVV 

MŠ a) jako žadatel  
       b) jako partner  

žadatel 
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Celková výše dotace  366 112 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
28. 6. 2019 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na personální podporu vzdělávání 

v mateřské škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a 

jejich aktivit.  

 

 

 

 

11. Zhodnocení a závěr 
 

 

 

Datum 20.8.2021     Zpracovala: Lucie Čermáková 
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Komentář k výroční zprávě o hospodaření za rok 2020 
       
Výsledek hospodaření 

hl.činnost -385,16 Kč   
       
Výsledek hospodaření 

VHČ  12 062,51 Kč   
       

Výsledek hospodaření  11 677,35 Kč   
       

       
Zřizovateli byl předložen návrh na schválení a převedení HV ve výši  11 677,35 Kč do 

rezervního fondu. 

       

Přehled dotací 2020 

              

Dotace     

poukázané 

fin.prostředky       

              
dotace SR - přímé náklady        

UZ 33353 38 230 735,00 Kč   vratka                             0,00 Kč   
dotace SR - přímá 

ped.činnost UZ 33079 170 476,00 Kč   vratka                             0,00 Kč   
projekt Bezplatná 

strava 5   

převod dotace k 1.1.       

46 387,60 Kč   vratka                   40 873,35 Kč                     

projekt LKŠ   

převod dotace k 1.1.          

1 217,00 Kč 

  vratka                     

5 358,00 Kč 

poukázáno 25 

000,00 Kč   

           

projekt OP VVV - 

Šablony II   

převod dotace k 1.1.  1 

466 617,98 Kč převod do RF: 835 601 94,00 Kč   

           

Superstar ŠD   5 000,00 Kč   vratka                            0,00 Kč   

              

       
Na začátku školního roku 2020/2021 byla poskytnuta mimořádná dotace ve výši 647 

272,00 Kč ze SR na nákup IT techniky + vzdělávacích výukových programů pro distanční 

vzdělávání.  
       

       

Plnění závazných ukazatelů ze SR  

       

Ukazatel   Rozpočet Skutečnost   

       

Hrubé mzdy SR  27 319 855,00 Kč           27  319 855,00 Kč  
OON   69 000,00 Kč          69 000,00 Kč   

Zaměstnanost   59,6648   

       

       

V Brně 20.2.2021 
   

Mgr. Libor  Tománek 

       ředitel školy 
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Hodnocení Minimálního preventivního programu 

za školní rok: 2020/2021 
 

 

Minimální preventivní program vychází z dlouhodobého plánu nazvané Preventivní strategie 

školy, která je nyní zpracována pro období let 2017–2022. 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Václav Káňa  

 

Podmínky školy: Ve škole pracuje poradenský tým ve složení – výchovná poradkyně pro II. 

stupeň, výchovná poradkyně pro I. stupeň, metodik prevence, školní speciální pedagog pro 1. 

a 2. ročník, školní speciální pedagog pro 3. – 9. ročník, školní psycholog.  

 

Poradenský tým měl v plánu scházet se jednou měsíčně v kompletním složení + 1 člen vedení 

školy, nicméně vzhledem k uzavření škol v letošním školním roce a distanční výuce, jsme se 

scházeli jen sporadicky a ještě většinou při online setkáních. 

 

Obzvláště letos bylo vidět funkční propojení a spolupráce mezi poradenským týmem, 

vedením školy a ostatními pedagogy.  

 

Počet žáků školy: 485 (z toho 1. stupeň 287, 2. stupeň 198) 

 

V letošním školním roce jsme měli v plánu více se zaměřit na žáky, kteří již v minulém 

roce nedokázali udržet tempo při distanční výuce. Bohužel již po několika týdnech se školy na 

podzim opět uzavřely, a tudíž jsme těmto žákům nemohli poskytnout takovou pomoc, jakou 

bychom si představovali. Alespoň malou záchranou byla plošná změna výuky, kdy oproti 

jarním měsícům, kdy žáci v podstatě plnili samostatně úkoly, se v letošním roce učilo online, 

byť v částečně zkrácené formě. 

 

Výraznou pomocí pro příznivé klima třídy a spolupráci třídních učitelů s žáky bylo 

nastavení pravidelných třídnických hodin ve všech třídách, a to vždy v pondělí. Alespoň 

jedenkrát týdně se tedy žáci sešli u obrazovek se svým třídním učitelem a mohli si vyřešit 

problémy, které se týkají právě jejich třídy. Hráli různé hry nebo společně pracovali na různých 

offline projektech či výzvách, které měly za úkol odpoutat jejich pozornost od počítačů. 

 

Některých preventivních témat jsme okrajově dotkli při tzv. povídacích hodinkách se 

školní psycholožkou - bezpečnost na internetu, sexting, rizikové užívání látek a nelátkové 

závislosti, zejména závislost na hraní počítačových her. Témata zpravidla vnesly samotné děti, 

měla návaznost na aktuální situaci (př. dokument V síti vysílaný ČT) či na prožitky a zkušenosti 

s online komunikací. 

 

Během školního roku se většina naplánovaných akcí nepovedla uskutečnit (období 

distančního vzdělávání – Covid 19).  

Začátkem září absolvovali žáci obou šestých třídenní adaptační pobyt v rekreačním 

středisku Jedovnice. Zúčastnila se jej většina žáků všech a povětšinou si jej žáci velmi 

pochvalovali. Tyto kurzy probíhají především z toho důvodu, aby si nové skupiny šestých tříd 

zvykly nejen na nový kolektiv, ale také na nového třídního učitele (učitelku). Na kurzu kromě 

třídních učitelů pracoval také metodik prevence a školní psycholog s aktivitami na posílení 

třídního klimatu, asertivity, zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení komunikace atd. 

 



28 

 

Rozvolnění pro další akce přišlo v podstatě až v červnu, tedy na konci školního roku, 

kdy bylo možné s žáky prvního stupně vyrazit na školu v přírodě a s žáky druhého stupně jsme 

mohli absolvovat jednodenní výlety. 

 

 Všichni pedagogičtí pracovníci se při své práci snaží zamezit řešení sporů mezi dětmi 

nepřiměřenými prostředky, vyžadují dodržování pravidel společenského chování a školního 

řádu, zaměřují se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a na budování pozitivní atmosféry 

a bezpečného prostředí ve škole. Návrat dětí do do škol po dlouhém období distanční výuky 

přinesl mnohé adaptační problémy plynoucí ze ztráty pevného denního režimu a ze sociální 

izolace. Bylo nutné trpělivě připomínat pravidla a nadto vlídně dbát na dodržování hygienicko-

epidemiologických opatření. 

 

Co se nám podařilo: 

 

Patronát žáků devátých ročníků nad prvňáčky.  

Účast v charitativních akcích.  

Celoplošná separace odpadu (ve všech třídách po celý školní rok).  

Adaptační pobyt žáků šestých ročníků - Jedovnice.  

Zajištění bezpečnosti žáků i učitelů v online prostředí distanční výuky. 

Osobní jednání s rodiči problematických žáků (kázeňsky i prospěchově).   

V případě spolupráce s rodiči některých problémových žáků se nám daří sice výrazně lépe, 

nicméně ještě zaznamenáváme jisté rezervy (zejména v případech zanedbávání školní 

docházky).   

Daří se nám pracovat s třídním klimatem i mimo třídnické hodiny. 

Daří se nám pracovat na pozitivním klimatu ve třídních kolektivech i v pedagogickém sboru. 

 

Co se nám nedařilo:  

 

Nabídka dostatečného množství kroužků a aktivit nebyla možná z důvodu vládních opatření 

Covid-19  

Bohužel se stále setkáváme s vulgárním vyjadřováním některých žáků a neúctou vůči jejich 

spolužákům. 

Opakovaně řešíme chování některých žáků vůči spolužákům (jednotlivci) a ve výjimečných 

případech i vůči vyučujícím (slabá motivace a vzor ze strany rodičů; žáci s podpůrnými 

opatřeními, kteří si své jednání hůře uvědomují) – zde  selhávající běžná výchovná opatření, 

snažíme se o spolupráci s rodiči,  odborníky, případně OSPOD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 25. 6. 2021      Zpracoval: Mgr. Václav Káňa 
         (metodik prevence) 
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Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ 

Antonínská 

za školní rok 2020/21 

 

Výchovné působení vychovatelek a činnost v naší školní družině vychází z požadavků 

pedagogiky volného času. 

Školní družina se řídila při realizaci výchovně-vzdělávací činnosti 

pedagogicko-organizačními pokyny MŠMT pro školy a školská zařízení, školním vzdělávacím 

programem pro školní družinu, který navazuje na školní vzdělávací program 1. stupně základní 

školy. 

Školní družiny se týká část Člověk a jeho svět.  

 

Hlavními úkoly školní družiny bylo: 

• Upevňovat morální vlastnosti a tělesnou zdatnost účastníků důslednou přípravou na 

každou výchovnou činnost s dodržováním pedagogických zásad. 

• Prostřednictvím jednotlivých činností rozvíjet klíčové kompetence – kompetence 

k učení, kompetence k řešení problému, kompetence komunikativní, sociální  

a personální kompetence, kompetence občanské a kompetence pracovní. 

• Zabezpečit výchovnou činnost tak, aby byla poutavá a zajímavá. 

• Důsledně zabezpečit odpočinkovou činnost, rekreační činnost, pohyb a pobyt na 

čerstvém vzduchu, přípravu na vyučování podle potřeb a přání rodičů. 

 

Výchovně-vzdělávací činnost vychovatelek byla zaměřená na účinné formování morálních  

a charakterových vlastností a výchovu a vzdělávání účastníků v souladu se zásadami 

demokracie, humanismu a vztahu k práci. Cílem výchovné práce byla snaha naučit účastníky 

nenásilnou formou efektivně využívat svůj volný čas k sebepoznávání, upevňování 

kamarádských vztahů, čerpání nových poznatků a informací, ale i k potřebné relaxaci  

a odpočinku. 

Ke vzdělávacím činnostem vychovatelky využívaly interaktivní tabuli, která je v rámci ŠD plně 

k dispozici v každé třídě, kde činnost ŠD probíhá a mohou tak vychovatelky efektivně rozšířit 

RVP o výukové programy, kvízy, mediální výchovu a další.  

 

Zaměření na etickou výchovu se při činnosti v družině projevovalo mnohými besedami  

a diskuzemi o etických hodnotách doplněných o výtvarné zpracování tématu nebo o úlohy 

vedoucí k zamyšlení. Především pak ale snahou o trpělivé vysvětlování pravidel mezilidského 

chování v reálně nastalých situacích a při porušení těchto pravidel. Vztahy mezi dětmi jsme 

prohlubovaly podporou, všímání si pozitivních vlastností a činů spíše než těch negativních. 

Každá vychovatelka dbala na to, aby děti byly v dobré duševní pohodě, která podporuje 

harmonický rozvoj celé osobnosti a usilovala o to, aby děti poznaly svou identitu, poznaly 

hodnotu druhých lidí i přírody, aby v dospělosti dokázaly vytvořit a udržet harmonické 

společenství v rodině, práci a podobně. Veškerá výchovně-vzdělávací úsilí směřovali k rozvoji 

prosociálnosti. 

 

Tyto požadavky naše školní družina plnila konkrétními specifickými aktivitami pro školní 

družinu a aktivitami z etické výchovy, prostřednictvím dramatické a taneční činnosti, do které 

se spontánně zapojoval celý kolektiv v odděleních. 

Podmínkou je vlastní prožitek účastníků, propojování s reálnými životními situacemi, 

přesahem do běžného života.  
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V tomto školním roce 2020/2021 z důvodů epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR se nám 

to dařilo plnit jen u dětí prvních a druhých tříd, které byly více na prezenční výuce než na 

distanční. Částečně i u dětí 3-5 tříd., které více školního roku trávily na distanční výuce. 

 

Naše práce se však nezastavila a dětem jsme i v období mimořádného opatření každý týden 

prostřednictvím webových stránek Společně to zvládneme – Družina inspiruje - posílaly 

inspiraci a zábavu na volný čas, která měla rodičům pomocí v nelehké situaci. 

 V 13 složkách – English pro pokročilé, Filmy a pohádky, Hravá angličtina, Hry pro celou 

rodinu, Hudebníček, Naučná videa a pokusy, Omalovánky, Pohybové hry, Hry na doma, Pro 

chytré hlavičky, Tvoření a jak kreslit, Vaření – našli rodiče pobavení, poučení i inspiraci, jak 

trávit volný čas s dětmi. Každý si mohl najít, co ho zajímá. 

 

Pokud byly děti na prezenční výuce a byly v družině, snažily jsme se co nejvíce program 

organizovat, pokud to počasí dovolilo, venku.  

 

Venkovní činnosti jsme pak zaměřily na: 

- pozorování živé a neživé přírody, kde paní vychovatelky upozorňovaly na význam přírody 

pro člověka a vzájemné vztahy mezi člověkem a přírodou. Zdůrazňovaly důležitost šetření 

energie a dalších přírodních zdrojů, nutnost třídění odpadu, péči o rostliny, udržování pořádku 

v prostředí, ve kterém žijeme. 

- hry v přírodě, pohybové hry s využitím přirozených cvičení – běh, skok, házení, chytání, 

využití průlezek v parcích, míčové hry.  

 

Preferovaly jsme kolektivní spolupráci, možnost projevení žáka jako samostatné osobnosti. 

Uplatňovaly jsme znalosti o životním prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářely jsme 

spoustu podnětů pro trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovaly a poté 

zhodnotily, tak, aby i žák s poruchou autistického spektra měl šanci úspěchu. Do činností jsme 

se snažily zapojovat všechny žáky, i ty méně aktivní. Přihlížely jsme k fyziologickým potřebám 

žáků a předcházely vzniku sociálně patologických jevů. 

Velký důraz se kladl na spokojenost účastníků, na rozvíjení jejich schopností a talentu, na 

etickou výchovu, pracovní výchovu, literárně-dramatickou, tělesnou a estetickou výchovu. 

Hudební výchovu jsme kvůli nařízení vlády ČR letos vynechaly, ale písniček jsme se nevzdaly 

a v rámci odpočinkové činnosti si je pouštěly. 

 

Ve své práci se paní vychovatelky zaměřily na hygienické návyky, sebeobslužné činnosti, 

zdravotní prevenci, zdravý životní styl, dodržování životosprávy, pitný režim, prevenci úrazů, 

upozornění na dodržování bezpečnostních pravidel, použití telefonních linek tísňového volání, 

poskytnutí základní první pomoci. 

 

Na požádání rodičů a ve spolupráci s třídními učitelkami zajišťovaly paní vychovatelky 

základní přípravu na vyučování zejména u účastníků, kteří mají málo podnětné rodinné zázemí. 

Učivo procvičovaly vhodnými didaktickými hrami. Využívaly počítač a dostupné výukové 

programy, interaktivní tabuli a pracovní listy. 

 

Pokud to šlo paní vychovatelky organizovaly i společné akce jako například:  

Výtvarná soutěž Barvy podzimu, Turnaj v Pexesu, Společné promítání, Družina plná pohádek, 

Vánoční dílny, Mikuláš v ŠD.  

Další akce pořádané ŠD byly: Žijeme na krásné planetě, Povolání mé maminky a tatínka, 

Bezpečně na internetu, Světoběžníci. Nezapomněli jsme na Den maminek ani Den tatínků a 

vyrobili jsme pěkná přáníčka a dárky.. 
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Mohu konstatovat, že hlavní úkoly byly v průběhu roku plněny, i když ve ztížených 

podmínkách, při kontrolní činnosti se nevyskytly žádné závažné nedostatky. 

 

Nemohu opomenout ani efektivní komunikaci a úzkou spolupráci s rodiči, což nemalou mírou 

přispívalo k příznivému klimatu v ŠD. 

Vychovatelky přistupovaly k pracovním povinnostem velice profesionálně a zodpovědně. 

Jejich práci nehodnotím velice kladně jen já, ale i rodiče, kteří kladně hodnotili naše náměty na 

webu “Společně to zvládneme”, kde nám ústně či elektronicky vyjádřili spokojenost. 

 

Spolupráce paní vychovatelek s třídními učitelkami byla taky na profesionální úrovní. 

Vzájemně si sdělovaly důležité informace, týkající se účastníků a jejich osobnostního růstu, 

organizace prolínajících se akcí napříč vyučováním a pobytem v ŠD.  

K úzké spolupráci pak docházelo i na poli školní družiny mezi jednotlivými vychovatelkami a 

jejich odděleními. 

Paní vychovatelky obzvlášť kladně hodnotí spolupráci paní učitelek: Oherové, Kottové, 

Sekaninové a Krejčí. 

. 

Závěrem chci poděkovat vedení školy za pomoc a podporu, kterou poskytuje školní družině . 

 

 

V Brně 25. 6. 2021                   Želmíra Bozánová 

                                                                       vedoucí vychovatelka 
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Školní rok 2020/21 ve fotografiích 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Školní rok 2019/20 byl ve znamení COVID-19 a opatření z něj plynoucích. Větší část roku 

probíhala výuka distančně, ve většině zbylých týdnů bylo nutné dodržovat hygienická opatření 

znemožňující mnoho našich tradičních aktivit s žáky. I přes to se několik zdařilých akcí 

podařilo uspořádat, což dokumentují následující fotografie. 
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Pracovní výjezd pedagogického sboru 27. – 29. srpna 2019  
 

Koncepčními otázkami dalšího směřování školy, klimatem školy, rolemi jednotlivých aktérů 

vzdělávání se pedagogický sbor intenzivně zabýval na výjezdovém pracovním pobytu 

v hotelu Sladovna v Mokré Hoře. 
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Adaptační výjezd 6. ročníků 
 

Nový školní rok zahájily 6. ročníky adaptačním pobytem, který vedle stmelení kolektivů tříd 

umožňuje žákům i novému třídnímu učiteli lépe se poznat a navázat vztahy v neformálním 

prostředí. 
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Evropský den jazyků – 26. září 

 
Každoročně tento den připomínáme v hodinách „pestřejší“ formou výuky. Vyučující cizích 

jazyků si pro žáky připravují bloky plné písniček, tanců, her a kvízů, při kterých si děti 

procvičí a rozšíří své jazykové dovednosti a dozví se nejrůznější zajímavosti o německy a 

anglicky mluvících zemích. 
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Terénní cvičení 6. a 7. tříd 
 

 
 

 

 

Terénní cvičení bylo jedním z výstupů 

projektu „Mistři kolegiální podpory v oblasti 

přírodovědné gramotnosti“, do kterého byla 

naše škola zapojena od 1.9.2019 do 

31.12.2020. Tým učitelů prvního i druhého 

stupně připravil v rámci něj pro žáky řadu 

výukových bloků s využitím vzájemné 

spolupráce při výuce, tandemové nebo párové 

výuky.  

U akce v terénu nemohla chybět ani naše 

školní televize TV Antonka.  
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Materiály z terénu byly posléze probádány, zpracovány a odprezentovány v učebnách školy. 

 

 

 

c 
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Malí čtou velkým 
 

Ke konci tohoto školního roku dostali naši prvňáčci šanci setkat se se svými kamarády 

z devátých ročníků, kteří jim pomohli 1. září zahájit svoji cestu na naší škole. Společně si 

přečetli článek, zvládli malý kvíz a nakonec si nakreslili společný autoportrét. Malí i velcí si 

společné čtení a spolupráci náležitě užili a utužili svoje přátelství. 
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Rozloučení s našimi deváťáky 
 

30. 6. 2021 byl posledním dnem na Antonínské pro všechny naše deváťáky. Ti prvního září 

doprovodili malé školáky do první třídy. A tak se na naší škole stává krásnou tradicí, že 

prvňáčci na oplátku vyprovodí za potlesku celé školy své velké kamarády do nové fáze jejich 

života.  
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