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Výroční zpráva byla předložena školské radě dne 11. 10. 2018

JUDr. Markéta Vaňková
Mgr. Kateřina Svobodová
paní Hana Čurdová

Podklady k výroční zprávě byly projednány na pedagogické radě dne 6.9.2018.

1.0 Základní charakteristika školy: Úplná základní škola, 1. i 2. stupeň
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ 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

1.stupeň

13

5

306

Průměrný
počet
žáků na třídu
23,53

2.stupeň

8

4

180

22,50

Celkem

21

9

486

23,14

Kapacita

500

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 1.1.2006
Zástupce zřizovatele: JUDr. Markéta Vaňková
Zástupce školy: Mgr. Kateřina Svobodová
Zástupce zákonných zástupců: Hana Čurdová
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích
programů
ŠVP pro základní vzdělávání
– Výhra pro naše děti

Číslo jednací

620/2006

Ročník
1. – 9.

Jiné specializace, zaměření:
Škola je zaměřena na rozšířenou výuku cizích jazyků, výuka 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
zaměstnanci školy a vlastní ostatní*
a žáci
důchodci
L 13
ŠJ – výdejna
1
415
36
2
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30.9.2016
Fyzické osoby
3
Přepočtení na plně zaměstnané
1,5

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
9

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

238

fyz. 9
přepoč. 6,96

240

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

-

-

-

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

počet
oddělení
-

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

Ekonomický úsek :

Renáta Raclová
Hana Vašourková

Výchovný poradce:

RNDr. Jiřina Sáňková – pro 2. stupeň
Mgr. Šárka Stejskalová – pro 1. stupeň
Mgr. Václav Káňa

Metodik prevence:

Učitelé:
I. stupeň
1.A Mgr. Eva Rybnikářová
1.B
Mgr. Hana Malíšková
2.A Mgr. Marie Kottová
2.B
Mgr. Eva Oherová
2.C
Mgr. Marta Sekaninová
3.A Mgr. Ivana Smutná
3.B
Mgr. Tereza Mezuliáníková
3.C
Mgr. Simona Muchová
4.A Mgr. Šárka Stejskalová
4.B
Mgr. Dana Hlavatá
4.C
Mgr. Alena Vondrušková
5.A Mgr. Václav Káňa
5.B
Mgr. Květuše Doležalová
Netřídní učitelé:
PaedDr. Jarmila Brnická

II. stupeň
6.A Mgr. Eva Vondráková
6.B
Mgr. Jitka Pachlová
7.A Mgr. Silvie Rubešová
7.B
Mgr. Romana Svobodová
8.A Mgr. Kateřina Svobodová
8.B
Mgr. Jana Horáková
9.A Mgr. Helena Janková
9.B
Mgr. Jana Hanzlíková
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Mgr. Lenka Pořízková
Mgr. Monika Prokopová Štachová
Mgr. Jaromír Skalník
Mgr. Pavla Borkovcová
Mgr. Eliška Žilinská
Školní družina:
Vedoucí vychovatelka
Vychovatelky

Provozní zaměstnanci:

Želmíra Bozánová
Ludmila Balcarová
Gabriela Greipelová
Mgr. Simona Lakomá
Bc. Lenka Pořízková
Jana Pořízková
Marie Svobodová
Šárka Vágnerová
Monika Vičarová
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
Lucie Gregorová – vrátná
Vladimír Frýza - odpolední vrátný

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený /
fyzický
Celkový počet pedagogických pracovníků
42,78/50
z toho odborně kvalifikovaných
40,03ú47

%
100/100
100/100

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 (z
toho 1 absolvent)
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 10

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
2

Ženy

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

0
2
2
0
0
4

1
10
17
0
1
29
6

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 5,32/9
z toho a) asistent pedagoga: 2,8/6
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy
Typ kurzu
Počet
zúčastněných
pracovníků
Zdravotní,BOZP,PO
50
Přírodní vědy
4
Práce s talenty, projektová výuka,
6
poradenství, spolupráce
Inkluze do škol
34
Cizí jazyky
6
Prevence násilí, subkultury
16
ICT, elektr. systém Edookit
5
Specializační studium
1
121

Celkem

V letošním školním roce se pedagogičtí pracovníci účastnili několika školení určených pro
celou sborovnu nebo pro větší skupiny v rámci naší ZŠ:
• Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi - 34 účastníků
• Emoční sebeobrana pro učitele – 23 účastníků
• Hodnotové vzdělávání – 14 účastníků
• Minimalizace šikany – 16 účastníků
Efektivní alternativou dalšího vzdělávání učitelů jsou vzájemné hospitace v hodinách, které
fungují jednak jako kolegiální výpomoc při řešení problémových situací a dále jako inspirace
pro vlastní výuku. Tuto formu výměny zkušeností letos využívali učitelé prvního i druhého
stupně.

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet
žáků

Prospělo s
Prospělo
vyznamenání
3

Neprospělo Opakuje

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem za školu

51
71
61
73
50
306

51
62
57
64
35
269

0
9
3
7
13
32

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

50
50
45
35
180

31
28
15
12
86

19
21
29
22
91

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

486

355

123

0

0

13 žáků je hodnoceno podle § 38.
3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
1
0

% z počtu všech žáků školy
0,205

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 8
průměr na jednoho žáka: 0,016
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté
6 leté
8 leté
studium
studium
studium
Počty přijatých žáků
8
6
8
3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

Počet žáků
35
0
35

%
7,2
0
7,2

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 4
Důvody: stěhování
4

SOŠ

SOU

23

2

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 0

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: OŠMT MMB – provedena kontrola o
hospodaření školy – správné a účelné čerpání přidělených finančních prostředků
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
55
0

Přijetí k základnímu vzdělávání
Jiné

Počet
odvolání
0
0

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty

Výchovný poradce
Školní metodik prevence
Speciální pedagog

fyzický
počet
2
1
2

kvalifikace,
specializace
učitel
učitel
speciální pedagog

dosažené vzdělání

úvazek

kvalifikace,
specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog

VŠ
VŠ
VŠ

0

6.1.2 Věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

36 – 50 let

51 let–a více/z toho důchodci
2/0

1
2/0

5

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
Výchovní poradci: semináře pro VP, Minimalizace šikany,
Školní metodik prevence: semináře pro metodiky prevence, minimalizace šikany
Speciální pedagožky: semináře pro spec. pedagogy, Minimalizace šikany
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 I, CZ .02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004689
6.3 Individuální integrace
Typ postižení
SPCH
SPU
SPU
SPCH
Vady řeči
SPU
SPU
SPCH
SPU
SPCH
SPU
SPU
Tělesné postižení
SPU
SPCH
PAS
SPU
Celkem

Ročník

Počet žáků

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

1
1
5
1
1
5
7
2
2
1
3
1
1
3
1
1
4
40

Ročník

Počet
žáků
0

Stupeň podpůrného
opatření
3
3
2+3+3+3+3
3
3
2+2+2+3+3
2+2+2+3+3+3+3
2+3
3+2
2
2+2+3
2
3
2+2+2
3
4
2+2+2+3

15 žáků se stupněm podpory 1.
6.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem

Stupeň podpůrného
opatření

7.1 Další údaje o škole
Vzhledem k výhodnému umístění naší školy v MČ Brno-střed, může být výuka našich žáků
doplněna pečlivě vybíranými vzdělávacími programy a bohatou škálou divadelních
představení. V tomto školním roce naši žáci prvního i druhého stupně navštívili Knihovnu
Jiřího Mahena, Moravskou galerii, Moravské zemské muzeum, Technické muzeum,
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Hvězdárnu a planetárium Brno, hasičskou stanici, ZZSJmK, brněnskou spalovnu, divadla
Polárka, Radost, Městské divadlo Brno, Mahenovo divadlo…

Účast našich žáků v soutěžích
I. stupeň
• English Jungle
• English Star
• Školní kolo olympiády v AJ
• Minideutscholympiade
• Matematické soutěže – Klokan, Mateso, Matematická olympiáda
• Recitační soutěž
• Mezinárodní taneční festival neprofesionálních tanečních skupin ŠD a ŠK (na
organizaci této soutěže se tradičně naše škola podílí)
• Družinová superstar
• Výtvarné soutěže
• Sportovní soutěže
II. stupeň
• Olympiáda Aj
• Konverzační soutěž NJ – školní, městské, krajské a celostátní kolo
• Pythagoriáda
• Matematická olympiáda
• Klokan – matematická soutěž
• Přírodovědný klokan
• Mendeliánum
• Fyzikální olympiáda
• Mladý chemik
• Logická olympiáda
• Pangeamezinárodní korespondenční soutěž
• Florbal
• Futsal
• Mikulášský hopan
Největší úspěchy:
Německá konverzační soutěž:
Olympiáda AJ:

krajské kolo 1. + 2. místo
celostátní kolo 1. místo
krajské kolo 2. místo

Zapojení do projektů
V letošním školním roce byla škola zapojena do celé řady projektů, ať už jako žadatel, nebo
jako partner:
• Šablony 1
• Minimalizace šikany
• Spolupráce s VUT
• Metodická podpora sítě inkluzivních škol – spolupráce v systému Center kolegiální
podpory
• Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně
Pokusné ověřování Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském
kraji
Edison (AIESEC)
„Stuttgart“ Život ve škole od A do Z“ aneb Objevitelská cesta za poznáním minulosti,
přítomnosti a budoucnosti našich škol
Projekt Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávání
zaměřeného na cíl
Participativní rozpočet
Otevřená škola
Pregraduální vzdělávání – spolupráce v projektu s PdF MU

Škola je aktivní i v dalších programech, projektech, partnerských a jiných aktivitách:
• Adopce na dálku
• Šachy do škol
• Recyklohraní
• Ovoce do škol
• Mléko do škol
• Spolupráce s VZP ČR na projektu „Za zdravým vzduchem“.

Mezinárodní spolupráce
Naši žáci se zapojili i do řady aktivit mezinárodní spolupráce.
Vyučující německého jazyka se se svými žáky účastnili akcí pořádaných Österreich-Institutem
a Goethe – Institutem, výměnných pobytů, kroužek německého divadla „Antonka“ pro žáky 4.9. ročníku se zúčastnil festivalu německých divadel v Brně a hrál v Rakousku.
Vyučující anglického jazyka připravili v rámci projektu Edison týden, kdy ve výuce napříč
školou vysokoškolští studenti z různých zemí světa seznamovali žáky s reáliemi své země a
English Week (intenzívní kurz vedený přímo na naší škole rodilými mluvčími).
Žáci rozvíjeli své jazykové schopnosti i dopisováním s dětmi z cizojazyčných zemí.
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)
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

Školní poradenské pracoviště, péče o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Ve školním roce 2017/18 se podařilo posílit ŠPP o další speciální pedagožku na plný úvazek,
takže tým tvoří výchovná poradkyně, výchovná poradkyně pro 1.stupeň, metodik prevence a
dvě školní speciální pedagožky.
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Potřebné podpory se žákům 1. i 2. stupně dostávalo nejen prostřednictvím ŠPP, ale zároveň
žáci ohrožení školním neúspěchem měli možnost navštěvovat kroužky přípravy na vyučování
(projekt Šablony I), případně pracovat s doučovateli (projekt MMB Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně).
Samozřejmostí je i péče o nadané žáky. V letošním roce jsme neměli žádného žáka s
mimořádným nadáním a doporučením z PPP, ale s vytipovanými nadanými žáky pracovala
individuálně speciální pedagožka.
Pedagogický tým školy byl letos doplněn devíti asistenty pedagoga.

LVK, školy v přírodě, školní výlety, adaptační kurzy
Na začátku školního roku připravily paní učitelky 6. ročníků ve spolupráci s metodikem
prevence a koordinátorem EVVO adaptační kurz v Jedovnicích, který byl zaměřen na posílení
vztahů ve třídách, osobnostní rozvoj a seznámení a sžití třídního kolektivu s novou třídní
učitelkou.
V lednu 2018 se uskutečnil lyžařský výcvikový kurz pro žáky druhého stupně a zimní škola
v přírodě s lyžařským výcvikem pro žáky prvního stupně.
Většina tříd prvního stupně vyjela se svými učitelkami a vychovatelkami v jarních měsících na
školy v přírodě, které naplnily jednak účel poznávací, ozdravný, ale také stmelující.
Celotýdenní program připravily paní učitelky a vychovatelky, někde bylo využito i
připraveného profesionálního tematického programu.
Žáci druhého stupně v měsících květnu a červnu vyjeli na několikadenní výlety.
V rámci projektu Paměťové instituce měly možnost všechny třídy absolvovat také poznávací
výjezdy (Praha – Národní muzeum, Vyšehrad, Národní pedagogické muzeum, Terezín…).
V letošním roce se také uskutečnil výjezd do Anglie pro zájemce z žáků druhého stupně a pro
žáky, kteří se učí německý jazyk, výměnný pobyt ve Stuttgartu a jednodenní zájezd do Vídně.
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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 tomto školním roce nabízela škola v rámci neformálního vzdělávání bohatý výběr
zájmových kroužků, které vedli jak naši pedagogičtí pracovníci, tak i externí spolupracovníci.

KROUŽKY 2017/2018
Název kroužku

Jméno vedoucího Den / hodina

Místo

Poznámky

Aranžmá květin s pedig.

B. Podolská

po / 14.00 - 15.30

7.B

od 2.10. 2017

Keramika

M.Živnová

po / 14.00 - 15.30

keramická dílna

od 2.10. 2017

Keramika

M.Živnová

po / 15.30 - 17.00

keramická dílna

od 2.10. 2017

Keramika

M.Živnová

po / 17.00 - 18.30

keramická dílna

od 2.10. 2017

Klub veselého čtení

D. Hlavatá

po / 14.00 - 15.00

studovna

od 2.10. 2017

Sportovní všestrannost

J.Pospíchal

po / 16.30 - 17.30

tělocvična

od 2.10. 2017

Judo

Horšt

po / 14.00 - 15.00

taneční sál

od 2.10. 2017

Německé divadlo

út / 14.30 - 16.00

JU

od 3.10.2017

Zpívanky

J. Brnická
M. Kottová

út / 14.00 - 14.45

studovna

od 3.10.2017

Taneční kroužek

Ž. Bozánová

út / 15.30 - 16.30

taneční sál

od 3.10.2017

Házená

G. Greipelová

út / 16.25 - 17.30

tělocvična

od 3.10.2017

Výtvarní dílna

B. Podolská

út / 14.00 - 15.30

7.B

od 3.10.2017

Keramika

M. Živnová

út / 14.00 - 15.30

keramická dílna

od 3.10.2017

Keramika

M. Živnová

út / 16.00 - 17.30

keramická dílna

od 3.10.2017

Veselá flétnička

L. Balcarová

út / 15.00 - 16.00

7.A

od 3.10.2017

Šachy

I. Hradečná

út / 14.00 - 14.45

8.B

od 3.10.2017

Šachy

I. Hradečná

út / 14.45 - 15.35

8.B

od 3.10.2017

Kytara

T. Hořčička

út / 14.00 - 14.45

5.A

od 3.10.2017

Kytara

T. Hořčička

út / 15.00 - 15.45

5.A

od 3.10.2017

Basketbal

P. Švrlinga

út / 13.30 - 14.35

tělocvična

od 3.10.2017

Češtiny se nebojíme

J. Hanzlíková

út / 14.00 - 14.45

8.A

od 5.10.2017

Basketbal

P. Švrlinga

st / 15.30 - 16.30

tělocvična

od 4.10.2017

Taneční kroužek

Ž. Bozánová

st / 15.15 - 16.15

taneční sál

od 4.10.2017

Dramatický kroužek

G. Greipelová

st / 16.00 - 17.00

3.B

od 4.10.2017

Keramika

B. Podolská

st / 14.00 - 15.30

keramická dílna

od 4.10.2017

Movers

M. Prokopová Štachová st / 14.00 - 14.45

JU

od 4.10.2017

Sboreček

M. Kottová

st / 14.00 - 14.45

6.B

od 4.10.2017

Vaření

Š. Vágnerová

st / 15.30 - 16.30

kuchyňka

od 4.10.2017

Muzikálové herectví

L. Mužíková

st / 14.00 - 16.00

studovna

od 4.10.2017

Stolní hry

Ž. Bozánová

čt / 14.00 - 15.00

5.B

od 5.10.2017

Playful English

T. Mezulianiková

čt / 14.15 - 15.00

většinou venku

od 5.10.2017

Stolní tenis

F. Procházka

čt / 15.30 - 17.00

tělocvična

od 5.10.2017

Náboženství

M. Honig

čt / 14.00 - 14.45

7.B

od 5.10.2017
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Ve škole pracuje redakce školního časopisu Edmont, který vychází pravidelně od roku 1999.
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
Výbor pro národnostní menšiny Zastupitelstva města Brna ve spolupráci s
organizacemi národnostních menšin a TIC BRNO p. o.
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)
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

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

Šablony pro ZŠ I
CZ .02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004689
24 měsíců

Operační program

OPVVV
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ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

a) jako žadatel

1 235 379,00
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum

27.6.2016

Stručný popis projektu

Podpora čtenářské a matematické gramotnosti, podpora
cizích jazyků. Vzdělávání pedag. sboru – inkluze, personální
podpora – školní psycholog.

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě
Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.016_021/0003126
3 roky

Operační program

OPVVV

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Uzavření dohod na pracovní
pozice v projektu
Stručný popis projektu

Název projektu a registrační
číslo projektu

b) jako partner

30.8.2017
Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností.

Poskytování bezplatné stravy
CZ.30.X.0/0.0/0.0/17_007/0000013

Délka trvání projektu
Operační program
ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

Jeden rok
OPVVV
b) jako partner

90 436,50
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum

30.5.2016
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Stručný popis projektu

Poskytnout školní stravování
znevýhodněného prostředí.

dětem

se

sociálně

9.0 Zhodnocení a závěr:
Ve školním roce 2017/18 pracovala škola prvním rokem pod novým vedením. Na konci
školního roku 2016/17 odešli do důchodu pan ředitel Trněný a paní zástupkyně Borkovcová,
zástupce ředitele školy p. Pospíchal se vrátil na pozici učitele. Chtěl bych jim i na tomto
místě, znovu, poděkovat za jejich práci, kterou pro školu vykonali.
Pro svou práci si nové vedení školy definovalo:
• Motto (vychází z názvu školního vzdělávacího programu):
Výhrou pro každé dítě (ŠVP “Výhra pro naše děti”) - v oblasti vzdělávání - je kompetentní
a motivovaný pedagog, který má vytvořeny podmínky pro to, aby efektivně naplňoval jeho
individuální vzdělávací potřeby. Výhrou pro každého rodiče, pedagoga i dítě je bezpečné
vzdělávací prostředí založené na vstřícné a efektivní komunikaci. Výhrou pro každou školu je
spolupracující, tolerantní rodič a zřizovatel.

•

Výchozí prioritu:

Prioritou je zvyšování efektivity pedagogické práce v podmínkách rozvíjející se (učící se)
organizace, která je zaměřena na to, aby se každé dítě učilo naplno a s radostí. Důraz je kladen na
individuální rozvoj pedagogických pracovníků a efektivní systém řízení.
• Východiska práce týmu zaměstnanců:
Každý žák je důležitý, rodič je partnerem školy
Učitel je odborník
Jsou vytvořeny podmínky pro osobní rozvoj každého pedagoga
Učitel přijímá roli učitelského lídra
Učitelé jsou týmem, tým je víc než souhrn jednotlivců
Nový člen týmu je vítán a jsou vytvořeny podmínky pro rozvoj jeho potenciálu
Škola je součástí vnějšího prostředí v místě svého zřízení

•

Kodex zaměstnance školy:

Zaměstnanec školy je pracovitý, zodpovědný, samostatný, flexibilní, pozitivní a loajální. Zaměstnanec
školy efektivně komunikuje a je připraven týmově spolupracovat, zájem celku vnímá jako nadřazený
zájmům jednotlivce.

•

Plán práce/dílčí priority pro školní rok 2017/18 (v závorce vybrané příklady realizace,
+ odkazy na další informace k tématu)
o
o
o
o
o
o

Prioritou je udržení a rozvoj modelu vzdělávání s rozšířenou výukou jazyků (udělení
práva k výkonu certifikační zkoušky DSD 1 /NJ/, testování Scate /AJ, NJ/)
▪ https://www.zsantoninska.cz/rozsirena-vyuka/
Prioritou je zapojení do projektů (Minimalizace šikany, Spolupráce s VUT Brno)
▪ https://www.zsantoninska.cz/skola/projekty-2/
Prioritou je materiální vybavení školy (opravy – střecha, suterén/vlhkost, dokončení
vybavení PC učebny)
Prioritou je efektivní spolupráce s rodiči (SRPŠ, rodičovské kavárny, komunikační
systémy-Edookit, www stránky školy )
▪ https://www.zsantoninska.cz/, https://www.zsantoninska.cz/rodice/
Prioritou je individuální rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v intencích
plánu dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy (plán osobního profesního
rozvoje-pilotní režim, metodická rada školy)
Prioritou je bezpečné prostředí pro žáky, zaměstnance školy, rodiče. Psychohygiena
pedagogů. Efektivní komunikace. (výcvik pedagogů – Minimalizace šikany, školní
parlament, komunikační systém školy)
▪ https://www.zsantoninska.cz/skola/projekty-2/projekt-minimalizace-sikany/
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o
o
o
o

o
o
o

Prioritou je práce se školním kurikulem v širším slova smyslu - obsah vzdělávání a
proces jeho osvojování (metodická rada školy)
Prioritou je práce metodické rady školy (MRŠ), práce předmětových skupin,
metodických sdružení, práce koordinátorů, práce se začínajícími pedagogy, event.
práce mentorské skupiny
Prioritou je celodenní program školy - ŠD, kroužky
▪ https://www.zsantoninska.cz/po-skole/
Prioritou je efektivní systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
v rámci systému spolupráce učitelů, asistentů pedagoga, členů poradenského
pracoviště (personální posílení pedagogického týmu – asistenti pedagoga, speciální
pedagog)
Prioritou je rozvoj poradenství ve škole (posílení poradenství – speciální pedagog,
prostory pro poradenské pracoviště)
▪ https://www.zsantoninska.cz/skola/skolni-poradenske-pracoviste/
Prioritou je spolupráce se školami, popř. dalšími subjekty edukace (Open Society
Fund ČR, AISIS, o.s.)
▪ https://www.zsantoninska.cz/skola/partneri/
Prioritou je marketing a fundraising (www stránky školy)
▪ https://www.zsantoninska.cz/, https://www.zsantoninska.cz/skola/scool-web/

Ve školním roce se mnohé podařilo, další práce je před námi. Spolu se všemi čtenáři těchto
stránek se těšíme na školní rok 2018/19.
V závěru bych chtěl jménem vedení školy poděkovat všem zaměstnancům školy za
odvedenou práci s dětmi a rodiči, rodičům (především novému vedení SRPŠ) za vstřícnou a
konstruktivní spolupráci a zřizovateli (MČ-BS, MMB) za účinnou podporu naší práce.

V Brně dne 31.8.2018

Mgr. Libor Tománek
ředitel školy
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Přílohy
1. Zpráva o hospodaření
2. Hodnocení Minimálního preventivního programu
3. Činnost školní družiny
4. Dění na Antonínské očima fotografů a redaktorů školního časopisu Edmont:
- Projekt Edison
- Babylonfest
- Anglický týden
- Německá soutěž
- Anglie – jazykově poznávací zájezd
- Projekt Stuttgart: „Život ve škole od A do Z“
- Nikolaustag v centru Německého kulturního spolku
- Adaptační kurz 6. tříd
- Zimní lyžařský kurz a škola v přírodě
- Ekotým a Den Země
- Participativní rozpočet do škol na Antonínské
- Vánoční dílny a vystoupení na Zelňáku
- Velikonoční dílny
- Škola jako lentilky
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Základní škola Brno, Antonínská č.3, 602 00 Brno
příspěvková organizace
tel.: 530 508 9.. (klapka), e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz , www.zsantoninska.cz
IČO: 48512711, bankovní spojení: UCB 37285046/2700

VÝROČNÍ ZPRÁVA O
HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
ZA ROK 2017
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Neinvestiční výnosy a náklady
Výnosy

rozpočet

22 250
250,06

Dotace - státní rozpočet
Dotace ESF - Šablony

404 539,00

Dotace Paměťová instituce

115 650,00

Dotace Erasmus+

32 362,00

Dotace Bezplatná strava 2+3

49 200,00

Dotace - územ. samosprávný celek

2 413 000,00

Příjmy z hospodářské činnosti

196 009,00

Ost.příjmy, mimorozp.zd.(čerpání fondů,TF,DH,dary)

244 347,20

Mimorozpočtové zdroje (SR) - ÚP

155 623,00

Odvod z odpisů

1 558 863,00

Poplatky od rodičů žáků (ŠVP,LVK,kroužky,ostatní)

1 096 501,04

Školné ŠD

291 770,00

Ostatní dotace a projekty ÚSC

491 000,00
29 299
114,30

Výnosy celkem

Náklady
15 883
899,00

Výdaje na prostředky na platy
Výdaje na OPPP+projekty+PN+odstupné (bez VHČ)
Odvody za sociální a zdravotní pojištění (bez VHČ)

733 172,00
5 515 013,00

Základní příděl do FKSP (bez VHČ)

321 733,98

Výdaje ze SR učebnice, UP a cestovní příkazy

358 625,00

Výdaje ze SR na plavání

46 480,00

Výdaje ze SR na sociál.pojištění

70 405,08

Výdaje ze SR na další vzdělávání učitelů

27 250,00

Výdaje na realizaci projektů ESF,EU,Jhmk
Ostatní provozní náklady ÚSC

476 272,00
3 887 541,29
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Odpisy

1 558 863,00

Výdaje v rámci hospodářské činnosti

196 009,00
29 075
263,35

Náklady celkem

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti

223 850,95

Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti
Celkový hospodářský výsledek

0
223 850,95
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Přehled o stavech fondů
Stav 1.1. 2017

Příděl 2017

Čerpání 2017

Zůst.
31.12.2017

0

1 558 863

1 558 863

0

263 287,16

326 750,72

183 967,74

66 121

20 000

0

86 121

Rez.fond z
ostatních titulů

119 211,39

381 697,34

19 148,00

481 760,73

Rez.fond ze
zlepš.výsledku

0,00

22 585,20

0,00

22 585,20

Použití fondů
Fond investic
snížení
výsledkově
FKSP
Fond
odměn

Rezervní
fond :
příjmy
příděl HV r.
2016
převod dotace
převod dotace
pen.dary

výdaje
čerpání
pen.darů

406 070,14

FKSP :
Kč

příjmy

Kč

22 585,20
8,94
336 688,40

příděl

326 750,72

výdaje
stravné
rekreace
kultura,sport
pen.dary k
výroč.
ostat.čerpání

45 000,00

-19 148,00
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-58 720,00
-14 000,00
-65 532,74
-28 000,00
-17 715,00

Komentář k výroční zprávě o hospodaření za rok 2017
Výsledek
hospodaření
hl.činnost
Výsledek
hospodaření VHČ
Výsledek
hospodaření

223 850,95 Kč
0,00 Kč
223 850,95 Kč

Zřizovateli byl předložen návrh na schválení a převedení HV ve výši 223 850,95
Kč do rezervního fondu.
Přehled dotací 2017

Dotace
dotace SR - přímé
náklady
dotace ÚP
projekt Paměťová
instituce 1
projekt Bezplatná
strava 2
projekt Bezplatná
strava 3
projekt OP VVV Šablony
projekt Erasmus +
od r.2015
dotace ÚMČ
Participace
projekt jazyky - AJ
Otevřená škola
výuka plavání
Mentoři
Život ve škole
dotace ČNF

poukázané
fin.prostředky

22 257 455,00 Kč
155 623,00 Kč

vratka

7 204,94 Kč

122 500,00 Kč

vratka

6 850,00 Kč

vratka

32 455,50 Kč

převod dotace k
1.1.
72 314,50
Kč
dotace 15.11.
40 732,65 Kč

741 227,40 Kč
3.spl. 2 315,60 EUR
= 59 261,99 Kč

převedeno

31 310,65 Kč

převedeno

336 688,40 Kč

převedeno do RF

8,94 Kč

ukončen
30.6.2017

ukončen
30.6.2017

2 413 000,00 Kč
čerpáno
r.2018

30 000,00 Kč
187 000,00 Kč
84 000,00 Kč
36 000,00 Kč
85 000,00 Kč
31 000,00 Kč
65 000,00 Kč
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ukončen
30.6.2017
vratka žákům

5 905,00 Kč

dotace na
desinfekci
taneční festival
deskové hry
Superstar ŠD

3 000,00 Kč
40 000,00 Kč
61 000,00 Kč
5 000,00 Kč

V Brně 3.února
2018

Mgr. Libor Tománek
ředitel školy

Plnění závazných ukazatelů ze SR
Ukazatel
Hrubé mzdy SR
OON
Zaměstnanost

Skutečnost

Rozpočet

15 883 899,00 Kč
79 500,00 Kč
48,024
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15 889 197,00 Kč
79 500,00 Kč
49,21

Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok
2017/2018
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.
Dobře funguje spolupráce – poradenský tým, vedení školy, ostatní pedagogové.
Počet žáků: 486
Aktivity plánované v oblasti prevence jsou uvedeny v Minimálním preventivním programu
školy, jehož cílem je zprostředkovat informace o sociálně patologických jevech, ukázat co je
jejich příčinami, pomoct žákům vyrovnat se s problémy, posílit jejich sebedůvěru, toleranci,
vybudovat příznivé klima ve třídách i škole, seznámit se s problematikou zdravého životního
stylu, xenofobie a rasové nesnášenlivosti. Minimální preventivní program je realizován jako
součást výuky ve všech ročnících a třídách této školy, nabídkou volnočasových aktivit
dlouhodobého charakteru i jednorázovými akcemi a spoluprací s rodiči.
Co se podařilo:
Patronát žáků devátých ročníků nad prvňáčky. Účast v charitativních akcích. Sbírka
finančních prostředků na adopci na dálku. Celoplošná separace odpadu (ve všech třídách po
celý školní rok). Jednorázový sběr druhotných surovin. Adaptační pobyt žáků šestých
ročníků. Nabídka dostatečného množství kroužků a aktivit. Osobní jednání s rodiči
problematických žáků (kázeňsky i prospěchově). Částečně zlepšující se docházka u často
chybějících žáků.
Co se nedaří:
Stále se setkáváme s vulgárním vyjadřováním některých žáků a neúctou vůči jejich
spolužákům, popř. učitelům. Nevhodné chování některých žáků vůči spolužákům a ve
výjimečných případech i vůči vyučujícím (slabá motivace a vzor ze strany rodičů) –
selhávající běžná výchovná opatření, výchovné komise. Spolupráce s rodiči některých
problémových žáků (zejména v případech zanedbávání školní docházky).
Preventivní aktivity naplánované a uskutečněné:
Klima ve třídách:
- mapování třídními učiteli
- mapování klimatu školním metodikem prevence, výchovným poradcem (nejčastěji na žádost
třídního učitele)
- mapování ostatními pedagogy
Práce žákovského parlamentu:
- nácvik sociálně komunikativních dovedností
- spolupráce 9. ročníků s 1. Ročníky
- organizace charitativních sbírek
Kriminální prevence:
- programy s Hasiči – pro I. Stupeň
- besedy s Městskou policií Brno - Oddělení prevence
(uskutečněné programy:
Už dost – vandalismus
Netiketa
Bezpečně na internetu-Kyberšikana
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5.A
5.B
7.A, 7.B

Nástěnky, schránka důvěry:
- aktuální možnosti a nabídky kurzů poradenských center
- kontakty na pracovníky školy, kteří mohou pomoci (školní poradenské pracoviště)
- kontakty na tzv. modré linky
Sexuální výchova:
- přednášky, výukové programy
- program „Pohlavní nemoci“ (8. ročníky) – uskutečnilo se pro 7. ročníky v rámci předmětu
výchova ke zdraví
Ekologická výchova:
- separování odpadu v jednotlivých třídách (papír, plasty)
- spolupráce se svozovou firmou ASA:
program pro I. stupeň – exkurze do spalovny Brno (4. ročníky)
program pro II. stupeň – exkurze do spalovny Brno (7. ročníky)
sběr papíru – velká celoškolní akce
Volnočasové aktivity:
- nabídka kroužků (říjen – květen)
Mimoškolní aktivity:
- školy v přírodě
- výlety
- exkurze
- projekt „Bezpečné Vánoce“ (testy dopravní výchovy 3. – 7. ročníky)
- zimní škola v přírodě pro žáky I. stupně (leden Karlov pod Pradědem)
- adaptační pobyt pro žáky 6. tříd (září – Jedovnice – 3 dny)
- lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků (leden Čenkovice)
- expedice po ČR pro 8. ročníky (červen)
- exkurze do Prahy pro 9. ročníky (celkem 3x – říjen, listopad, květen)
- projektový týden 9. ročníků (červen)
- zahraniční výměnné a poznávací pobyty (červen Stuttgart, leden Londýn)
Dopravní výchova:
- aktivní účast všech tříd od 2. do 5. ročníku při výuce na dopravním hřišti při ZŠ Pastviny
Preventivní aktivity naplánované a neuskutečněné:
Návykové látky: výukové pořady
Etická a právní výchova:
- přednášky, besedy
- program „Dámy a pánové“ – společenské chování (8. ročníky)
- program „Zločin kolem nás“ – Ivan Klíma (9. ročníky)
- program rodinné právo – p. Živěla (9. ročníky)
Preventivní aktivity uskutečněné nad rámec plánu:
- kyberšikana - Orientace v kyberprostoru
- Preventivní vlak (organizováno SŽDC)

8.A + 8. B
8.A

V Brně dne 27. 9. 2018

Zpracoval: Mgr. Václav Káňa
(metodik prevence)
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Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Antonínská za školní
rok 2017/18
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 MŠ 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:
• Důsledně zabezpečit odpočinkovou činnost, rekreační činnost, pohyb a pobyt na
čerstvém vzduchu, přípravu na vyučování podle potřeb a přání rodičů.
• Upevňovat morální vlastnosti a tělesnou zdatnost účastníků důslednou přípravou na
každou výchovnou činnost s dodržováním pedagogických zásad.
• Zabezpečit výchovnou činnost tak, aby byla poutavá a zajímavá.
Výchovně-vzdělávací činnost vychovatelek byla zaměřená na účinné formování morálních
a charakterových vlastností a výchovu a vzdělávání v souladu se zásadami demokracie,
humanizmu a vztahu k práci.
Zaměření na etickou výchovu se při činnosti v družině projevovalo mnohými diskuzemi
o etických hodnotách doplněných buď 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
prohlubovali 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 svoji identitu, poznaly
hodnotu druhých lidí i přírody, aby v dospělosti dokázaly vytvořit a udržet harmonické
společenství v rodině, práci a podobně. Veškeré výchovně-vzdělávací úsilí směřovaly k rozvoji
prosociálnosti.
Tyto požadavky naše školní družina plnila konkrétními specifickými aktivitami pro školní
družinu a aktivitami z etické výchovy.
Podmínkou je vlastní prožitek účastníků, propojování s reálnými životními situacemi,
přesahem do běžného života.
Školní družinu navštěvovalo celkem 239 účastníků, kteří byli rozděleni do devíti oddělení.
V průběhu školního roku se ze školní družiny odhlásilo 9 účastníků, z toho čtyři se odstěhovali
a přihlásili se další 4 účastníci. Činnost školní družiny ve školním roce 2017/18 ukončilo 234
účastníků.
Paní vychovatelky pracovaly podle týdenních plánů, které byly v souladu se vzdělávacím
programem školní družiny.
Jejich práce byla rozdělena do těchto složek:
Pravidelné činnosti – sem patří týdenní skladba zaměstnání (činnosti) a režimové momenty.
Tady se paní vychovatelky zaměřily na hygienické návyky, sebeobslužné činnosti, zdravotní
prevenci, zdravý životní styl, dodržování životosprávy, pitný režim, prevenci úrazů,
upozorňování na dodržování bezpečnostních pravidel, použití telefonních linek tísňového
volání, poskytnutí základní první pomoci u starších účastníků (3 až 5 třída) apod.
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Průběžné činnosti – spontánní aktivity - sem patří spontánní hra a volba her podle vlastního
výběru účastníků, klidové činnosti odpočinkové, kde vedle tradičních forem jako je poslech
nebo čtení pohádek, se paní vychovatelky zaměřily na relaxační cvičení s hudbou nebo bez ní,
volné rozhovory s dětmi na témata: jak nejlépe odpočívat, zvuky ticha, umět být tiše, ticho léčí,
apod. Tyto činnosti byly prováděny formou soutěží, besed, výukových programů a her.
Velký důraz se kladl na spokojenost účastníků, na rozvíjení jejich schopností a talentu, na
etickou výchovu, pracovní výchovu, literárně-dramatickou výchovu, hudební, tělesnou
a estetickou výchovu.
Venkovní činnosti byly zaměřeny 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. Využívali jsme tělocvičnu a taneční sál na různé
sportovní hry a soutěže mezi odděleními.
Příprava na vyučování – ve spolupráci s třídními učitelkami zajišťovaly paní vychovatelky
základní přípravu na vyučování zejména u účastníků, kteří nemají vhodné rodinné zázemí.
Učivo procvičovaly vhodnými didaktickými hrami. Využívaly počítač a dostupné výukové
programy, interaktivní tabuli a pracovní listy.
Příležitostné činnosti
Každý měsíc pro děti připravily pí. vychovatelky celodružinovou akci, například: Beseda
s policií, Výtvarná soutěž s dopravní tématikou, Chutě a barvy podzimu, Drakiáda, Jak se žije
ve tmě – beseda se zrakově postiženými,
kde si účastníci sami mohli vyzkoušet na
vlastní kůži, jak se žije zrakově postiženým
a jak provádí jednotlivé činnosti, které
potřebuji k životu. Například: přechod přes
silnici, vaření čaje a jiné. Při další
navazující
akci
a
o
různých
hendikepovaných lidech kolem nás si děti
vyzkoušely malování ústy, nohou, a jiné
sebeobslužné činnosti, které účastníky
velmi zaujaly a děti projevily velký respekt a uznání vůči těmto postiženým lidem.
Bruslení se školní družinou, Turnaj v Pexesu, Muzikohraní, Plackohraní, Superstar ŠD,
společné promítání, Pohádková družina, Staráme se o domácí mazlíčky, Ukaž, co víš, Vánoční
dílny, Mikuláš v ŠD, Veselé Vánoce, výlet
na farmu do Ořešína, Návštěva operního
představení, Celodenní výlet do Prahy,
návštěva Vida centra na zábavné pokusy,
Velikonoční dílny, Halloween, Návštěva
knihovny (pravidelně ji navštěvovala
s dětmi paní vychovatelka Balcarová,
Bozánová, Greipelová), Červená, zelená,
stop, Veselá olympiáda, turnaj ve vybíjené,
Červený kříž, Nemocnice zvířátek,
kouzelník ve školní družině a další.
Kromě akcí organizovaných pro celou ŠD si pí. vychovatelky organizovaly akce pro svá
oddělení, například celoroční hry. Návštěva muzea - Strašidla, Den otevřených dveří - Česká
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armáda a hasiči, Zvířátka v zimě, Stopy ve sněhu, Vánoční trhy, návštěva Botanické zahrady,
Žijeme na krásné planetě, Povolání mé maminky a tatínka – beseda, sobotní bruslení, Maminka
má svátek, Malý kuchtík a mnoho jiných akcí, sobotní plavání v Aquacentru, beseda Malí
hrdinové, Kouzelník Reno, Výlet ZOO Hodonín, Baťův kanál, noc na zámku v Blansku. Ve
spolupráci s kroužkem Německé divadlo účastníci navštívili jejich představení jako první
diváci.

V průběhu roku jsme organizovaly různé soutěže a kvízy.
Například: Riskuj, KUFR, stavění sněhuláků,
Scrabble, Stavba věže, Karaoke, Tancuj s
počítačem, Olympiáda školních družin, kde
jsme získali v obvodním a městském kole
pěkné druhé místo. Účastníky do soutěže
připravila pí. vychovatelka Bozánová,
Pořízková, Greipelová, Lakomá.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže
s názvem Dětský svět fantazie, kde účastníci
získali pěkné druhé místo. Účastníky do
soutěže připravily vychovatelky L. Balcarová
a L. Pořízková.
Účastníci pod vedením pí. Bozánové, L. Pořízkové a S. Lakomé nás pěkně reprezentovali na
19. ročníku Mezinárodního tanečního festivalu, který naše školní družina organizuje jako
hlavní organizátor společně s metodickou skupinou VMV. Umístili se na krásném 3. místě.
V obvodním a městském kole družinové SUPERSTAR jsme se umístili na prvním a druhém
místě v kategorii mladších i starších
účastníků, v městském kole, které také
organizuje naše školní družina, jsme získali
dvě druhá místa v kategorii mladších i starších
účastníků.
Pod vedením pí. Bozánové účastníci nacvičili
pěkné Vánoční představení na Zelném trhu a
se kterým v rámci projektu Otevřená škola
vystoupili v kostele na Karáskově náměstí.
Velký ohlas u rodičů a účastníků měly
společné akce pro účastníky a jejich rodiče a prarodiče.
Byly to : Halloween, Babičko, dědečku pojď si hrát; besedy
s rodiči, kteří mají zajímavá povolání, Vystoupení
s flétničkou a kytarou, Vánoční vystoupení, Vánoční a
Velikonoční dílny, sobotní bruslení a plavání a akce jako
Superstar ŠD městské kolo a Mezinárodní taneční festival.
Obě akce jsme organizovali za finanční podpory MMB.
Letos se nám nepodařilo uskutečnit tradiční a velice
oblíbenou akci u dětí i rodičů Karneval z důvodu chřipkové epidemie.
Kromě akcí pro naši školní družinu organizujeme i akce pro školní družiny města Brna a
okolí.
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Jsou to: Obvodní Olympiáda školních družin, Městské kolo družinové Superstar a 19. ročník
Mezinárodního tanečního festivalu školních družin a center volného času.
V průběhu školního roku jsme měly ve školní družině i
studenty na několika-týdenních praxích v odděleních
pí.vychovatelek Bozánové, Balcarové, Greipelové a
Lakomé. Tady se snažily pí. vychovatelky předat své
zkušenosti a motivovat studenty k jejich rozvoji pro další
praxi.
Mohu konstatovat, že hlavní úkoly byly v průběhu roku
plněny, při kontrolní činnosti se nevyskytly žádné závažné nedostatky.
Vychovatelky přistupovaly k pracovním povinnostem velice profesionálně a zodpovědně.
Účastnily se škol v přírodě a všech akcí společně připravovaných s třídními učitelkami.
Jejich práci nehodnotím velice kladně jen já, ale i rodiče, kteří se pravidelně účastnili akcí
školní družiny.
Vyzdvihla bych spolupráci s třídními učiteli a rodiči, která je nezbytná a napomáhá respektu
(mezi žák x žák, žák x vychovatel, vychovatel x rodič) a prohlubuje vzájemnou komunikaci.
Paní vychovatelky kladně hodnotí i spolupráci některých paní učitelek: pí. Stejskalové,
Oherové, Kottové, Smutné, Malíškové, Mezuliáníkové, Vondruškové, a Rybnikářové.
Závěrem chci poděkovat vedení školy za pomoc při organizování akcí a podporu, kterou
poskytuje školní družině v rámci možností školy.

V Brně 18.6.2018

Želmíra Bozánová
vedoucí vychovatelka

27

Dění na Antonínské očima fotografů a redaktorů
školního časopisu Edmont

Projekt Edison

Od pondělí 26. února do pátku 2. března pobývalo na naší škole osm studentů z různých částí
světa – Indonésie, Gruzie, Brazílie, Čína, Rusko, Itálie, Portugalsko, Ukrajina. Prostřednictvím
svých zajímavých prezentací nám představili nejen sebe, ale i svou zemi, její zajímavosti
a způsob života jejich obyvatel. Veškerá komunikace probíhala v anglickém jazyce v rámci
hodin angličtiny a zeměpisu.
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Babylonfest

V září naši žáci 2. - 4. tříd, kteří se učí německý jazyk, již tradičně reprezentovali naši školu
a také Německé sdružení, s nímž dlouhodobě spolupracujeme, na tradičním festivalu
národnostních menšin žijících v Brně - na Babylonfestu.
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EDMONT č.3 / 2017-2018

ANGLICKÝ TÝDEN
V lednu jsme v naší škole měli Anglický týden. Pět dní dobrodružství v cizím jazyce bylo pro
mě perfektním zážitkem. A věřím, že nejen pro mě, ale taky pro dalších 15 žáků pátých a
šestých tříd, kteří si takto netradiční formou pilovali angličtinu.
Během týdne se v naší skupině vystřídalo hned pět rodilých mluvčích, každý den jsme měli jiné
téma.
Pondělí: Historie Londýna a lektorka Ruth.
V pondělí nás přivítala usměvavá Ruth z Velké Británie. Milá učitelka, se kterou jsme hráli
vzdělávací kvízy a dozvěděli se mnoho zajímavého o Londýnu. Zpočátku se nám moc nechtělo
mluvit anglicky, ale po chvíli to opadlo a my se parádně rozmluvili. Musím říct, že to bylo jiné,
než v běžných hodinách angličtiny. A hned po prvním dnu jsem se naučila mnoho nových slov
a frází.
Úterý: Přídavná jména a lektor Peter
V úterý nás překvapil čtyřicetiletý Peter z Londýna. A překvapil nás příjemně. Jako první jsme
se učili o přídavných jménech, ale pak už to byla větší zábava. Vyráběli jsme si vlaštovky
z papíru, uspořádali soutěž o letadlo, které doletí nejdál. A taky jsme stavěli věž ze špaget a
marshmallow. Samozřejmě jsme mluvili pouze anglicky. Když si hrajete, vlastně ani
nevnímáte, že se u toho taky učíte. Už Komenský přece řekl: „Škola hrou“!
Středa: Hudba a film s lektorkou Wiki
Ve středu nás uvítala milá lektorka Wiki. Téma dne bylo hudba a film. Jako první jsme
poznávali hudební nástroje a říkali jejich názvy, jak jinak než anglicky. Následoval film o zlém
tučňákovi a robotických kalhotách. A pak jsme si sedli do kroužku na zem a hráli hru, chytneš
míč a řekneš anglicky název filmu, nebo vypadáváš. Musím říct, to není jednoduché,
vzpomenout si na název a rovnou ho říct v angličtině. V poslední části dne jsme hráli divadlo.
Čtvrtek: Anglické zvyky a lektor Loyd
Ve čtvrtek přišel za námi do výuky pan učitel Loyd. Řekl nám, že tento den si budeme povídat
o anglických zvycích. Některé nám i rozdal na speciálních kartičkách. Z nich jsme pak ve
skupinách vyráběli plakáty. Mě nejvíc zaujal zvyk, kdy prý Angličané vylezou na velký kopec
a z něj se snaží jakýmkoliv způsobem co nejrychleji dostat dolů, třeba i válením sudů a navíc u
toho mají na sobě různé masky. Na jedné z kartiček byl třeba muž oblečený jako pizza.
Pátek: Sport a lektor Christian
V pátek jsme s lektorem Christianem kombinovali učení a sportovní vyžití. Sport byl tématem
celého dne. Začali jsme ve třídě. Povídali jsme si o tom, který sport nás baví, co umíme a co
bychom se třeba ještě rádi naučili. Pak přišel na řadu sport-kvíz. Po jeho vyhodnocení nám
učitel do skupin rozdal velké papíry a my malovali obrázky opět s tématikou sportu. Na závěr
dne jsme šli do tělocvičny a hráli basketbal.
Nejlepším dnem z celého týdne bylo pro mě úterý, ale celkově bych si příští rok „Anglický
týden“ moc ráda zopakovala.
Autor: Kristina Kapounová
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NĚMECKÁ SOUTĚŽ
Žáci devátých tříd pod se vedením paní učitelky Brnické zúčastnili německé literární soutěže
nakladatelství Klett. Měli vytvořit na zadaná slova literární útvar: povídku, pohádku, komiks
nebo básničku. Do soutěže bylo z naší školy posláno 25 prací. Mezi nimi byla i básnička Maxe
Rodrigueze ze třídy 9. B, která se porotě líbila, a Max vyhrál. Gratulujeme.

Výňatek z německého časopisu:
TRAUMFERIEN
Die Sonne scheint , es ist heiß,
ich esse jetzt ein großes Eis.
Ich ziehe mich die Badehose an,
weil ich tauchen mag und kann.
Ich gehe langsam zu dem Strand,
da lege ich meinen Koffer bei der Wand.
Dann laufe ich in das Meer,
aber halt! Das Meer ist kalt sehr.
Ich gehe lieber zurück zu meinem Zelt.
Und vielleicht wander ich morgens
wieder in die Welt.
Max Rodriguez, ZŠ Antonínská, Brno
Vielen Dank für eure Geschichten! Diesmal
haben wir wirklich viele sehr schöne Geschichten
erhalten. Wir haben eine von Max Rodriguez
aus Brünn gewählt. Max kann sich über einen
Buchpreis aus unserem Verlag freuen. Der Text ist
in der Originalfassung. Findet ihr alle 10 Wörter?
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Anglie – jazykově poznávací zájezd

V týdnu od 19. – 24.3. 2018 se uskutečnila výprava do jižní části Anglie, konkrétně do měst
Brighton, Portsmouth, Hastings. Mimo poznávání místní krajiny a zajímavostí strávili žáci
příjemný čas v hostitelských rodinách, kde procvičili své znalosti angličtiny v praxi.
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Projekt Stuttgart: „Život ve škole od A do Z“ 2018

Ve dnech 10. – 15.6. se uskutečnila první část výměnného pobytu v rámci projektu „In meiner
Familie – in deiner Familie“.
Žáky čekalo ubytování v rodinách, kde si mohli vyzkoušet své jazykové znalosti a schopnost
dorozumět se, návštěva vyučování v partnerských školách a společná práce na projektu.
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Nikolaustag v centru Německého kulturního spolku

Vystoupení Theater AG a dětí, které se učí němčinu ve III.B v centru Německého kulturního
spolku v Brně.
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Adaptační kurz šestých tříd – září 2017 Jedovnice

Zimní lyžařský kurz a škola v přírodě, první i druhý stupeň – leden 2018

35

Ekotým a Den Země

Ve školním roce 2017/2018 začal ve škole fungovat Ekotým pod vedením pana učitele
Pospíchala, který nejen dohlížel na správné třídění odpadu v naší škole, ale uspořádal i řadu
akcí – jednou z nich je Den Země pro mladší spolužáky.
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Antonka PB 2017
Letos na podzim naše škola dostala
předčasný vánoční dárek. Stala se totiž
součástí úžasného projektu Magistrátu
města Brna Participativní rozpočet do škol.
Tento projekt, na který uvolnil peníze pan
starosta Brna-střed Martin Landa, poskytl
naší škole 30 000 Kč na zútulnění
čehokoliv,
co
si zamaneme. Podmínkou získání peněz ale
bylo, že o způsobu jejich čerpání
rozhodnou naši žáci. Koneckonců, oni přece sami nejlépe vědí, co naše škola potřebuje k tomu,
aby nám tu bylo příjemně.☺
A tak se žáci vrhli do plánování, vymýšlení a navrhování. Nápadů byla spousta a
rozhodně bylo z čeho vybírat. Ty nejlepší z každé třídy si pak žáci vzájemně prezentovali na
společném workshopu, jehož cílem už měl být výběr úplně toho nejlepšího z nejlepších. Žáci
se teda i zapotili při odpovídání na zvídavé otázky spolužáků, protože každý chtěl mít jasno, že
vybrané projekty jsou právě to, co potřebujeme.
Po pročtení vybraných projektů vedením školy nám pan ředitel při setkání se zástupci
projektů představil projektové finalisty, kteří se budou moci ucházet o hlasy všech žáků pátých
až devátých tříd při finálním hlasování. Pan ředitel nás také potěšil zprávou, že některé projekty
není ani potřeba volit hlasováním, neboť jejich realizace se již chystá. Jednalo se především o
plánovanou přeměnu prostranství před vstupem do školy a o modernizaci počítačové učebny.
Následovalo období kampaně, ve
kterém se autoři projektů snažili všemožnými
prostředky přesvědčit voliče, že právě jejich
projekt je tím nej. Kampaň působila spíše
neviditelně než velkolepě, ale jsme
přesvědčeni,
že
co
chybělo
ve
velkoleposti,
bylo
nahrazeno
vynalézavostí
a výřečností. Kampaň vyvrcholila samotným
hlasováním, které proběhlo v pondělí. Jeho
průběh byl hladký a jeho výsledky jasné. Vítězným projektem se stal projekt s názvem Sedací
prostory na chodbách s úctyhodnými 100 hlasy! Na krásné druhé místo se probojoval projekt
Vylepšení studovny, který získal 72 hlasů. S radostí vám můžeme oznámit, že mezi tyto dva
projekty budou rozděleny přidělené peníze, a tedy se ve škole máme opravdu na co těšit!
Děkujeme mockrát panu starostovi za úžasnou příležitost, asistentce starosty slečně Karolíně
Krulové za vedení a odbornou pomoc a všem žákům, že se do toho vrhli po hlavě.
Autorům vítězných projektů samozřejmě gratulujeme!
Ž. Bozánová, koordinátor projektu
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Vánoční dílny a vystoupení na Zelňáku

Mezi akce s velkou tradicí se na Antonínské řadí Vánoční dílny, které probíhají v pravé
předvánoční atmosféře. Rodiče i široká veřejnost jsou v tento den zváni, aby si spolu s žáky
a jejich učiteli užili sváteční předvánoční atmosféru, něco dobrého ochutnali a odnesli si
domů i vlastnoručně vyrobenou vánoční dekoraci.
Předvánoční týden potom završilo každoroční vystoupení našich žáků u vánočního stromu na
Zelňáku.
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Velikonoční dílny 2018

Stejně jako před Vánocemi si i před Velikonocemi zavyrábíme ve velikonočních dílničkách,
které pro žáky připravují jejich učitelé.
Ale ani ve všední dny se žáci nenudí a o přestávkách s radostí využívají hry, které jim
připravili starší spolužáci.
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ŠKOLA JAKO LENTILKY
Víte, jak se říká: „Dívá se na svět přes
růžové brýle?“ Něco takového mohli zažít
v jednom květnovém týdnu všichni, kdo
navštívili naši školu. Odehrál se tu totiž
barevný týden, který žáky i učitele každý den
oblékl do jiné barvy. Takže, pokud měl
někdo pocit, že najednou vše „vidí černě“,
nemuselo být tak zle. Pravděpodobně bylo
prostě pondělí 14. 5. a naše škola začala
touto barvou netradičně vítat jaro. V dalších
dnech jsme pak mohli podlehnout i nevinné a čisté bílé, uklidňující modré, přírodní a čerstvé
zelené či zamilované a vášnivé červené. Že nebyla vybrána Vaše oblíbená jarní barva? Co se
dá dělat, výběr proběhl poctivým losováním na schůzi školního parlamentu.
Každé ráno v barevném týdnu nás ve
škole vítali zástupci parlamentu, kteří každému
příchozímu rozjasnili ráno malým dárečkem.
Například v úterý, kdy vládla bílá, učitelé
dostali mlíčko do kávy a květinu z papíru.

Všichni, učitelé i děti pak dostali sýr. Ve
středu se do barevného dění zapojili i rodiče,
kteří pro učitele upekli modrou buchtu. A že
se povedla! Kromě buchty učitelé dostali
také peříčko pro štěstí a děti zase želé
šmoulíky na oslazení života.
V průběhu týdne barevné nadšení „nakazilo“ čím dál větší část školy a snaha o dodržení
dress kódu byla zřejmá. Ty, kterým se to podařilo, vždy čekala ještě další odměna. Menší pro
ty, kteří se snažili, větší pro ty, kteří to vzali od hlavy až k patě. Tajné zprávy říkají, že
pořadatelé dokonce museli i v průběhu dne běžet do obchodu pro další zásobu odměn, protože
účast žáků byla až násobně větší, než se předpokládalo.
Věříme, že Vám, stejně jako nám, tento týden zkrášlil všední školní dny a trochu urychlil
nekonečné čekání na blížící se začátek letních prázdnin.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do organizace akce, především vedení školy a
školnímu parlamentu. Děkujeme rodičům za podporu a děkujeme také těm, kteří se aktivně
zapojili do průběhu a oblékali se jako lentilky. Bez barevných nadšenců by to samozřejmě
nefungovalo!
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