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Výroční zpráva
školní rok 2018/19

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

Základní charakteristika školy: Úplná základní škola, 1. i 2. stupeň,
od 1.8.2019 úplná základní škola s mateřskou školou

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: ZŠ Brno, Antonínská 3,
příspěvková organizace
od 1.8.2019 ZŠ a MŠ 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

301

Průměrný
počet
žáků na třídu
23,15

2.stupeň

8

4

180

22,50

Celkem

21

9

481

22,90

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

Číslo jednací

Ročník

ŠVP pro základní vzdělávání
– Výhra pro naše děti

620/2006

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

1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01
ŠJ – výdejna

L 13

Počet

Děti
a žáci

Počet strávníků
Zaměstnanci školy a vlastní
důchodci

1

429

40

Ostatní*
1

* 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
Počet
ŠD
Počet dětí
Počet vychovatelů
oddělení
fyz. 9
celkem
9
240
přepoč. 6,96

1.12 Školní klub, který je součástí školy
Počet
ŠK
Počet dětí
oddělení
celkem

-

Kapacita
240

Počet vychovatelů

Kapacita

-

-

-

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:
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Učitelé:
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
3.C
4.A
4.B
4.C
5.A
5.B
5.C

1. stupeň
Mgr. Marie Kottová
Mgr. Marta Sekaninová
Mgr. Eva Rybnikářová
Mgr. Hana Malíšková
Mgr. Šárka Stejskalová
Mgr. Eva Oherová
Mgr. Květuše Doležalová
Mgr. Václav Káňa
Mgr. Tereza Mezuliáníková
Mgr. Simona Muchová (od 1.12.2018
Mgr. Dana Hlavatá)
Mgr. Bc. Marek Houzar
Mgr. Zuzana Pivcová
Mgr. Alena Vondrušková

6.A
6.B
7.A
7.B
8.A
8.B
9.A
9.B

2. stupeň
Mgr. Helena Janková
Mgr. Jana Hanzlíková
Mgr. Eva Vondráková
Mgr. Jitka Pachlová
Mgr. Silvie Rubešová
Mgr. Romana Svobodová
Mgr. Kateřina Svobodová
Mgr. Jana Horáková

Netřídní učitelé:
PaedDr. Jarmila Brnická
RNDr. Jiřina Sáňková
Mgr. Eliška Zejdová
Mgr. Monika Prokopová Štachová
Mgr. Jaromír Skalník
Mgr. Pavla Borkovcová
Mgr. Eliška Žilinská
Mgr. Barbora Budínová
Mgr. Václav Jonák
Speciální pedagogové:
Mgr. Barbora Budínová
Mgr. Miroslava Palečková
Školní družina:
Vedoucí vychovatelka

Želmíra Bozánová

Vychovatelky

Ludmila Balcarová
Gabriela Greipelová
Bc. Lenka Pořízková
Bc. Jana Pořízková
Marie Svobodová
Mgr. Simona Lakomá (od 1.3.2019 Michal Paleček)
Bc. Monika Vičarová
Andrea Bartoníčková

Provozní zaměstnanci

Renáta Raclová – ekonomka
Hana Vašourková - referentka
Miloš Diviš - školník
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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
45,4025/50
z toho odborně kvalifikovaných
40,03/47

%
100/100
100/100

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 5
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci – počet: 10

2.2 Věkové složení učitelů
Učitelé

Věk

Muži
0
3
2
5
-

do 35 let
36-50 let
51 a více
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
3
10
14
27
7

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6,5/12
z toho a) asistent pedagoga:6/11
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0,5/1
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy:
Individuální vzdělávání
Počet zúčastněných
Název vzdělávání
pracovníků
Zákoník práce ve školské praxi
1
Práce s diferencovanou třídou v matematice
2
BOZP - Kvalifikace ve zvláštních případech - paragraf 11
2
Fyzika na ZŠ a víceletých G, která žáky baví
2
Videotrénink jako metoda profesního rozvoje pedagogů
2
4

Rozvrh a změny rozvrhu v Edookitu
Aktuální otázky řízení škol a školských zařízení
Slyšet jinak - bezbariérová HV
Školní poradenské pracoviště v praxi II.
Didaktika němčiny - 2 dny plné nápadů do výuky němčiny
Prüferschulung für das Deutsche Sprachdiplom DSD1
Ein Bild sagt mehr als tausend Worte
Metodická podpora sítě inkluzivních škol
Výchova a vzdělávání dětí s autismem
Specializační studium k výkonu specializovaných činností v oblasti
environmentální výchovy
Givin´ it back - a conference for language teachers
Join the journey! - konference pro učitele ANJ na ZŠ

2
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
2

Podíl jednodenních a vícedenních školení:

Společné vzdělávání pro sborovnu
Počet zúčastněných
pracovníků
30
29
31
15

Název vzdělávání
Minimalizace šikany – 2. fáze programu
Emoční sebeobrana pro učitele
Týmové koučování
Vize školy
Kolegiální učení

I v letošním školním roce učitelé prvního i druhého stupně využívali možnosti vzájemných
hospitací ve výuce, které slouží jednak jako inspirace pro vlastní výuku, jako kolegiální
výpomoc při řešení problémových situací a v neposlední řadě i jako možnost seznámit se s
třídou před přechodem žáků na druhý stupeň.
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Počet
Prospělo s
Ročník
žáků
vyznamenání
1.
52
51
52
49
2.
68
59
3.
4.
60
52
5.
69
56
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem za školu

Prospělo

Neprospělo Opakuje

1
2
9
7
11

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

301

267

30

0

0

43
49
43
45

22
28
22
12

18
18
19
32

0
2
1
0

0
0
0
0

180

84

87

3

0

481

351

117

3

0

12 žáků je hodnoceno podle § 38.
3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
2
1
3
1

% z počtu všech žáků školy
0,207
0,207

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 34
Průměr na jednoho žáka: 0,070
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4leté
6leté
8leté
studium
studium
studium
Počty přijatých žáků
3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

12

1

6

Počet žáků
45
3
48

%
9,356
0,624
9,979

6

SOŠ

SOU

31

1

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 7
Důvody: stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 6

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 1
Provedena kontrola průběhu zápisu k základnímu vzdělávání.
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
66
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

36 – 50 let
1
7

51 let–a více/z toho důchodci
2/0

školní speciální
pedagog

1

1/0

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, 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 I, CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004689
Projekt Šablony pro ZŠ II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010790
6.3 Individuální integrace
Typ postižení
Zdravotní znevýhodnění
SPCH
SPU
PAS
SPU
Vady řeči
SPU
SPCH
PAS
SPU
SPCH
SPU
SPU
SPCH
SPU
Tělesné postižení
PAS
SPU
SPCH
PAS
Celkem

Ročník

Počet žáků

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

1
1
3
1
7
1
6
1
1
8
1
5
3
1
2
1
1
5
1
1
51

Ročník

Počet
žáků
0

Stupeň podpůrného
opatření
5
2
2+2+3
3
2+2+2+2+2+3+3
3
2+2+2+3+3+3
3
3
2+2+2+2+2+2+3+3
3
2+2+2+3+3
2+3+3
2
2+2
3
3
2+2+2+2+2
3
4

18 žáků se stupněm podpory 1.
6.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem
8

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,
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
Největší úspěchy:
Olympiáda v německém jazyce
Soutěž ve čtenářské gramotnosti
Pythagoriáda
Mateso
Matematická olympiáda
Den přírodních věd

okresní kolo 1. + 2. +3. +3. místo
krajské kolo 1. místo
městské kolo 1. místo
okresní kolo 4. + 6. místo
městské kolo 7. + 7. místo
okresní kolo 7. místo
4. + 4. + 4. místo
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Zapojení do projektů
Projekty v realizaci
● Šablony I, Šablony II
● Minimalizace šikany
● Edison (AIESEC)
● Projekt spolupráce s VUT
● Metodická podpora sítě inkluzivních škol
● Mléko do škol
● Ovoce do škol
● Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách
v Jihomoravském kraji
● Projekt „Stuttgart“ Život ve škole od A do Z aneb Objevitelská cesta za poznáním
minulosti, přítomnosti a budoucnosti našich škol
● Pokusné ověřování: Vzdělávací programy paměťových institucí do škol
● Vzdělávání 2.0 – Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávání
zaměřeného na cíl
● MMB: Síť brněnských otevřených škol
● MMB: Výuka AJ ve vybraných školách města Brna
● MMB: Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ v Brně
● ÚMČ Brno-střed: Participativní rozpočet
● PdF MU: Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
na základní a střední škole
● Pregraduální vzdělávání – spolupráce v projektu s PdF MU
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
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.
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.
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Zahraniční a vícedenní výjezdy
Druh výjezdu
Adaptační
kurz
Zahraniční
výjezd Vídeň
Zahraniční
výjezd
Škola v
přírodě
Škola v
přírodě
Škola v
přírodě
Škola v
přírodě

Datum
odjezdu

Datum
příjezdu

Místo
pobytu

18.09.2018 19.09.2018 Jedovnice

Účastníci
výjezdu
6.A a 6.B

Výběr žáků 5. 9. ročníků
Belgie,
Výběr žáků 8. Nizozemsko 9. ročníků
Mladočov u
3.B, 5.B, 5.C
Litomyšle
Jeseníky Bělá pod
Pradědem - 4.B
chata
Eduard
hotel
2. A, 2. B
Vyhlídka

12.12.2018 12.12.2018 Vídeň
26.05.2019 31.05.2019
20.05.2019 24.05.2019

13.05.2019 17.05.2019

20.05.2019 24.05.2019

Vedoucí
výjezdu
Mgr. Jana
Hanzlíková
Mgr. Eva
Vondráková
Mgr. Jana
Horáková
Mgr. Alena
Vondrušková
Mgr. Tereza
Mezuliáníková
Mgr. Eva
Rybnikářová
Mgr. Marta
Sekaninová
Mgr. Marek
Houzar
Mgr. Silvie
Rubešová

17.06.2019 21.06.2019 Ujčov

1.A, 1.B

Školní výlet

20.05.2019 22.05.2019 RS Prudká

5.A

Exkurze

09.04.2019 10.04.2019 Tábor

7. A a 7. B

Geografickosportovní
exkurze a
terénní
cvičení

10.06.2019 14.06.2019

Albeř, jižní
Čechy

4.C + výběr
Ekotým školy

Mgr. Jaromír
Pospíchal

22.05.2019 24.05.2019

Třeboň

třída 8.A +8.B

Mgr. Silva
.Rubešová

2.6.2019

Stuttgart

7. + 8. roč.
výběr

Mgr. Eva
Vondráková

Exkurze
Výměnný
pobyt žáků
Stuttgart

7.6.2019

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
I ve školním roce 2018/2019 nabízela škola v rámci neformálního vzdělávání bohatý výběr
zájmových kroužků, které vedli jak naši pedagogičtí pracovníci, tak i externí spolupracovníci.

Kroužky otevřené ve šk. roce 2018/19
JAZYKOVÉ
Konverzace Aj (7.r.)
Konverzace Aj (8.r.)

MÚZICKÉ (divadlo, hudba, zpěv, tanec)
Veselá flétnička
Flétna pro pokročilé
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Kytara pro začátečníky
Kytara pro pokročilé
Taneční kroužek
Dramatický kroužek-začátečníci
Sboreček
Zpívánky
Lidové tanečky
POHYBOVÉ/SPORTOVNÍ
Sportovní všestrannost
Judo
Míčové hry
Basketbal
Šachy - začátečníci
Šachy-pokročilí
Stolní tenis

Konverzace Nj (8.r.)
Konverzace Nj (9.r.)
Překlenovací doučovací kroužek AJ
VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
Klub veselého čtení
Češtiny se nebojíme
VÝTVARNÉ
Keramika
Keramika pro rodiče s dětmi
Výtvarná dílna
Ruční práce
JINÉ
Edmont – školní časopis
Stolní hry
Vaření
Náboženství

Ve škole pracuje redakce školního časopisu Edmont, který vychází pravidelně od roku 1999.
Ve školním roce 2018/19 vznikla TV Antonka, 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
• 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
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•
•

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

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

Šablony pro ZŠ II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010790
24 měsíců

Operační program

OPVVV

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

a) jako žadatel

2 019 880,00
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum
Stručný popis projektu

4.6.2018

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat:
personální podpora – speciální pedagog, školní asistent,
osobnostně profesní rozvoj pedagogů, aktivity rozvíjející
ICT ve vzdělávání.
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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

Název projektu a registrační
číslo projektu

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

b) jako partner
30.8.2017

Stručný popis projektu

Podpora žáků ohrožených školní neúspěšností.

Název projektu a registrační
číslo projektu

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

Délka trvání projektu

Jeden rok

Operační program

OPVVV

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner

b) jako partner

Celková výše dotace

90 436,50

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum

30.5.2016

Stručný popis projektu

Poskytnout školní stravování dětem se sociálně
znevýhodněného prostředí.

9.0 Zhodnocení a závěr:
Vážení rodiče, kolegové a kolegyně, milí žáci, přátelé školy. Po dvou letech společné práce je
čas na krátké bilancování.
K 30.6.2017 odešlo z funkcí bývalé vedení školy, pan ředitel a statutární zástupkyně odešli do
důchodu, druhý zástupce se vrátil na pozici učitele. Po svém nástupu jsem jmenoval do
funkce novou zástupkyni, dlouholetou učitelku a vedoucí učitelku 1.stupně naší školy.
Druhého zástupce jmenuji do funkce k 1.9.2019.
Rok 2017 byl také rokem, ve kterém na své vyhodnocení čekala poslední koncepce rozvoje
školy nastavená předchozím vedením na období let 2013/14 – 2016/17.
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Pilířem koncepce rozvoje školy ZŠ Antonínská byla již od 60. let minulého století rozšířená
výuka cizích jazyků se zvláštním zřetelem na výuku německého jazyka. Ve škole existuje v rámci systému základního vzdělávání ČR - unikátní systém organizace výuky. Výuka cizích
jazyků (Aj, Nj) probíhá od 1. ročníku, přičemž rodiče pro své dítě zvolí, který ze zmíněných
cizích jazyků bude pro jejich dítě prvním cizím jazykem. Druhému cizímu jazyku se žák učí
od 5. ročníku.
Po dohodě se zřizovatelem a z dobrých důvodů (tradice, kvalifikovaný/aprobovaný sbor
pedagogů, ale i např. navázaná partnerství města Brna do Německa a Rakouska apod.) jsme se
rozhodli systém výuky cizích jazyků zachovat, stabilizovat jej a dále rozvíjet, přestože se
jedná o systém práce, s nímž jsou spjata jistá úskalí. Jmenujme alespoň tři z nich – poptávka
po výuce Nj ve srovnání s většinovým zájmem o výuku Aj, obecný vývoj systému základního
školství, zjednodušeně řečeno posun od „exkluzivního“ k „inkluzivnímu“ školství (nelze
nepřipomenout, že ZŠ Antonínská byla v minulosti výběrovou školou, na kterou žáci skládali
ve 3. ročníku přijímací zkoušky a ve škole existovaly výkonově oddělené třídy) a tlak systému
na standardizaci nabídky vzdělávací služby (bezvýjimečná povinnost přijímat přednostně
žáky ze spádové oblasti školy).
Nicméně i za těchto okolností nabízí systém výuky cizích jazyků na ZŠ Antonínská
příležitosti, které jsme se rozhodli v novém koncepčním záměru rozvoje školy využít.
Koncepce výuky cizích jazyků stojí na následujících pilířích:
1) Systém a organizace výuky cizích jazyků se nemění – klíčová slova, která v této
souvislosti sledujeme jsou – stabilizace výuky Nj, posílení a rozvoj rozšířené výuky cizích
jazyků.
2) V dnešní době je standardem domluvit se dvěma cizími jazyky. Naším mottem je:
"komunikace ve dvou světových jazycích je normou". Vyvážená, zvýšená a cílená
pozornost školy na zvládnutí dvou cizích je předností našeho systému práce.
3) Program výuky cizích jazyků na ZŠ Antonínská umožňuje, aby žák, pokud využije
možností, které škola nabízí, absolvoval ZŠ se srovnatelnou úrovní znalosti dvou cizích
jazyků. Program tedy „nekulhá jazykově na jednu nohu“, srv. aktuální většinové nastavení
výuky cizích jazyků v českém školství – Aj od 3. ročníku, další cizí jazyk od 7. ročníku,
popř. varianty s Aj dříve (např. již od 1. ročníku) a druhým cizím jazykem (obvykle ne
dříve než v 6. ročníku).
ZŠ Antonínská nerovná se pouze rozšířená výuka cizích jazyků. Od svého nástupu do funkce
sledujeme, spolu s mými kolegy, rozvoj školy v šesti tématech a více než deseti prioritách.
S výsledky, kterých jsme dosáhli za uplynulé dva roky, s výhledy do budoucna, popř.
problémy, se kterými se potýkáme, bych se s vámi rád podělil. Pro přehlednost vám nabídnu
pouze přehled témat, přičemž vlastní konkrétní informaci připojím k jednotlivým prioritám.
Některé z úkolů se týkají pouze vlastního provozu organizace – v tom případě budu stručnější,
popř. je zcela pominu.

TÉMATA:
1) Řízení školy (systémy komunikace, spolupráce, evaluace, vedení dokumentace)
2) Plánované kurikulum (vize/koncepce/ŠVP)
3) Uskutečňované kurikulum (výuka, organizace, evaluace, osobní rozvoj …)
4) Klima školy (bezpečné prostředí, efektivní komunikace, kodex zaměstnance, …)
5) Péče o žáky mimo výuku a spolupráce školy s okolím (prolínání formálního/neformálního
vzdělávání)
6) Osobní přínos pedagoga k rozvoji školy
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Co si vezmu já (sám), nebo v rámci „triády“ (libovolná trojice, např. dle gramotností – čtenářská,
matematická, jazyková, badatelská, informační/mediální, zdravý životní styl/estetická „za své“, co
v rámci nastavených priorit pomůže rozvoji školy (posune mnou vybranou oblast na vyšší úroveň).

PRIORITY:
1) Prioritou je udržení a rozvoj modelu vzdělávání s rozšířenou výukou jazyků
Se zřizovateli, školskou radou, zástupci rodičů a zaměstnanci školy byl projednán koncepční
záměr rozvoje školy. Udržení a rozvoj výuky cizích jazyků, zvláště pak výuky německého
jazyka, tedy jistá exkluzivita v nabídce programu vzdělávání, předpokládá možnost nabídnout
výuku Nj jako 1. cizího jazyka do celého Brna, tedy i mimo spádovou oblast školy. Kapacita
školy a systém přijímání žáků do 1. ročníku, zvláště systém přijímání žáků do německých
jazykových skupin byl a je významným omezením. V této souvislosti připravila škola po
dohodě se zřizovatelem a ve spolupráci s architektem studii navýšení prostorové kapacity
školy. Aktuálně je v řešení financování a realizace. V případě realizace – při mírném navýšení
kapacity počtu žáků, ale významném navýšení prostorové kapacity - bude škola moci do
budoucna každoročně otevírat tři první třídy. Tím bude eliminován problém kolísající nabídky
míst pro zájemce o výuku na ZŠ Antonínská, resp. výuku obou cizích jazyků. V roce 2018/19
jsme ověřovali nová kritéria pro přijímání žáků do 1. tříd a rozdělování žáků do jazykových
skupin. Na hodnocení je brzy, nicméně první rok ukázal, že program rozšířené výuky cizích
jazyků se zvláštním zřetelem k výuce německého jazyka nachází v rámci brněnského školství
své příznivce. V úvodu jsem v souvislosti s výukou cizích jazyků zmínil klíčová slova
stabilizace, posílení a rozvoj, nyní tedy konkrétně:
• Nově jsme nastavili kritéria zápisu a rozdělování žáků do jazykových skupin – pevná
nabídka počtu míst v 1. ročníku (plánované tři první třídy v ročníku), pevná nabídka
počtu míst ve skupinách obou jazyků. Pro rok 2019/20 jsme nastavili paritně, tj. stejný
počet míst/skupin Aj i Nj. Do budoucna bude hodně záležet na zájmu rodičů o výuku
německého jazyka, resp. naší schopnosti obhájit smysluplnost programu výuky Nj od
1. ročníku. Změnou dokážeme nabídnout více míst v německé větvi výuky cizích
jazyků.
• V roce 2017/18//obsazeno 18 míst Nj. V roce 2018/19//obsazeno 21 míst Nj. V roce
2019/20//obsazeno 33míst Nj.
• Meziročně navyšujeme počet jazykových skupin, tím zároveň snižujeme průměrný
počet žáků ve skupině. Při stejném počtu tříd jsme v roce 2017/18 vyučovali cizí
jazyky ve 47 skupinách, v roce 2018/19 ve 48 skupinách, v roce 2019/20 budeme cizí
jazyky vyučovat v 54 skupinách.
• V rámci cizích jazyků jsme vyrovnali disproporce v počtu skupin a počtech žáků ve
skupinách a neodůvodněné disproporce v počtech žáků ve skupinách mezi ročníky.
• Definovali a zveřejnili jsme základní koncepční dokumenty výuky cizích jazyků,
především se jedná o „Program výuky cizích jazyků na ZŠ Antonínská“, ve kterém
jsme shrnuli mj. očekávané výstupy v jednotlivých ročnících, nástroje podpory výuky
cizích jazyků, způsoby rozdělování žáků do skupin apod.
• Pro rok 2019/20 jsme ve prospěch cizích jazyků upravili učební plán. Posílili jsme
výuku konverzací v cizím jazyce.
• V rámci celodenního programu jsme posílili nabídku jazykových kroužků, z nichž
některé nabízíme díky projektům a podpoře SRPŠ zdarma. Např. v roce 2018/19 jsme
nabídli rodičům 13 jazykových z celkového počtu 48 nabízených kroužků. Nabídka
jazykových kroužků je ve srovnání s předchozím obdobím více než dvojnásobná.
• V rámci evaluačních činností jsme mj. zavedli testování (Scio, testy Scate). Výsledky
testování, ve kterých naše škola dosahuje nadstandardních výsledků, jsou veřejné.
Bohužel, firma Scio rezignovala na vývoj testů Scate z Nj (nevyplatí se).
16

•

Dlouhodobě řeší škola možnost stát se oficiální DSD školou (škola s právem
vykonávat zkoušky DSD I). Bohužel, škola nikdy nepodala oficiální žádost. První
žádost v této věci byla podána v roce 2018. V letech 2017 a 2018 proběhla mnohá
jednání na úrovni MŠMT a Velvyslanectví SRN. Naše žádost měla podporu ZfA,
MŠMT ČR i velvyslanectví SRN. Přes veškerou snahu žádost nebyla kladně vyřízena.
K hlavním důvodům patří především celkový útlum podpory programu ze strany SRN
a přesun zájmu donora programu do jiných (mimoevropských) destinací. Letos se
svou žádostí uspělo v celém světě pouze 18 škol. V roce 2018 jsme navázali intenzivní
spolupráci s Österreich institutem v Brně. V roce 2019/20 umožníme žákům vykonání
zkoušek ÖSD na úrovni A2/B1. Na stejné úrovni mohou žáci vykonat i zkoušky
z anglického jazyka (certifikát Cambridge English).

2) Prioritou je zapojení do projektů
Škola se zapojuje do všech pro školu zajímavých projektů, dotačních a rozvojových
programů. V rámci projektové práce sledujeme následující kritéria:
• Efektivita projektů pro školu (žáky, rodiče, učitele, zřizovatele) - náklady práce x
přínos pro školu.
• Každý projekt má zodpovědnou osobu – řízení, publicita, dokumentace, úhrada
nákladů vícepráce je součástí rozpočtu projektu. Projekty tak nepředstavují finanční
zátěž pro rozpočet školy.
Přehled projektů, do kterých je škola zapojena každoročně aktualizujeme na našich webových
stránkách. Z grantových možností (v řádu stovek tisíc), které škola v posledních dvou letech
získala a použila ve prospěch dětí, bych jmenoval spolupráci s OSF ČR a AISIS ČR na
realizaci vzdělávání učitelů v oblasti práce s žáky a jejich vzájemnými vztahy.
3) Prioritou je materiální vybavení školy
ZŠ Antonínská má za sebou celkovou rekonstrukci, která probíhala v letech 2014 – 2015.
I materiální rozvoj školy se snažíme plánovat a vyhodnocovat. Pracujeme se střednědobým
plánem oprav a investic, který dle potřeby (i několikrát ročně) aktualizujeme a sdílíme jej se
zřizovatelem. S ohledem na omezené finanční možnosti zřizovatele se zatím daří řešit pouze
havarijní záležitosti, podařilo se např. vyřešit zatékání do střechy, v řešení je vlhkost základů,
plánujeme opravu prosklených stropů v šatnách apod.
V jednání se zřizovatelem jsou tři významnější investiční akce.
• Realizace studie navýšení prostorové kapacity školy (dvorní trakt, jídelna) - nová TV,
6 učeben, hřiště, relaxační prostor, šk. jídelna (existuje arch. studie a příslib
financování).
• Akce 3v1 = oprava předprostoru školy (povrch), podzemní kontejnery, sanace základů
budovy (ul. Botanická), řešení dopravní situace (existuje studie, projekt, částečné
financování/BKOM).
• Řešení „multiprostoru“ (knihovna/aula školy, poradenské pracoviště, práce s žáky s
potřebou PO) - existuje studie, připravuje se projekt.
Škola z vlastních prostředků (rozpočty, dotační programy, granty) v uplynulých dvou letech
realizovala:
• Arch. příprava studií (přístavba „dvorní trakt“, oprava předprostoru školy,
knihovna/poradenské pracoviště).
• IT vybavení školy
o Repase interaktivních tabulí, oprava, vyčištění dataprojektorů
o Výměna cca. poloviny PC v počítačové učebně
o Obměna zastaralého, dílem nefunkčního, vybavení pedagogů a provozních
zaměstnanců IT technikou – všichni učitelé mají nové ntb (cca 30ks)
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o Postupné vybavování tříd projekční technikou (v posledních dvou letech 4
učebny)
• Vypořádání výstupu z auditu IT systému školy – především se jednalo o aktualizaci a
doplnění SW vybavení školy (antivirová ochrana, server…), vyřešení problému
zálohování a obměna, resp. oprava/upgrade stávajícího HW.
• Vytvoření komunikačního/informačního systému školy - G-suite/školní intranet implementace, zaškolení pedagogů, ověření efektivnosti.
• Nové webové stránky školy, logolook školy.
• Částečné vybavení poradenského pracoviště/školní knihovny – nábytek.
• Obměna školního nábytku a tabulí ve třídách – v rozsahu 1-2 třídy/rok.
Za prioritu pro nejbližší období považujeme realizaci investičních akcí plánovaných společně
se zřizovatelem.
4) Prioritou je efektivní spolupráce s rodiči
Jednou z významných priorit nového vedení školy je efektivní komunikace s rodiči.
Významná část komunikace je realizována prostřednictvím systému Edookit, který zavedlo
předchozí vedení. Edookit je relativně mladý systém, který je neustále rozvíjen a doplňován
novými moduly. Naším cílem je maximum možného v běžné komunikaci přesunout do
podoby dálkové komunikace – šetří čas, zrychluje komunikaci, zbývá prostor na osobní
projednávání skutečně závažných výchovně vzdělávacích skutečností. Nové webové stránky
školy umožňují rodičům sdílet nejen informace, ale i kalendář s akcemi školy.
V souvislosti s touto prioritou jsme nastavili:
• Dvě ze sedmi východisek naší práce se týkají rodičů a komunity.
o každý žák je důležitý, rodič je partnerem školy
o škola je součástí vnějšího prostředí v místě svého zřízení
• Definovali jsme jasný, jednoduchý kodex zaměstnance školy
o 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.
• Pokračujeme v setkávání vedení školy s výborem SRPŠ. Proběhlo mimořádné setkání
s výborem SRPŠ na téma Koncepční záměry rozvoje ZŠ Antonínská.
• Se školskou radou spolupracujeme ze zákona.
• S rodiči se setkáváme na rodičovských kavárnách (min. 1x za dva měsíce)
• Zavedli jsme ankety pro rodiče (realizovali jsme ankety na téma komunikace školarodič a možná témata rodičovských kaváren). Náměty z anket se snažíme spolu
s kolegy vypořádat ke spokojenosti rodičů.
• Pokračujeme v tradičních akcích školy pro rodiče a veřejnost, které jsme doplnili např.
o již zmíněné rodičovské kavárny.
• Zrušili jsme konzultační hodiny, osobní kontakt se všemi zaměstnanci školy je po
vzájemné domluvě kdykoli možný. Z každého jednání je pořízen zápis, pokud není
oběma stranami domluveno jinak.
• Pečlivě řešíme stížnosti rodičů. Bezprostředně po mém nástupu do funkce se objevilo
několik podnětů rodičů k možné šikaně. Všechny tyto podněty byly prošetřeny a
závěry šetření byly projednány s rodiči (z jednání vždy existuje zápis). Po této vlně
podnětů k řešení šikany se s výjimkou jednoho případu za poslední dva roky žádné
další podněty, které by byly řešeny na úrovni vedení školy, neobjevily. Zmíněný jeden
případ jsme řešili s ohledem na maximálně možnou transparentnost „pod dohledem“
externího supervizora (SPC Kroměříž). V žádném z uvedených případů se šikana
nepotvrdila. Poslední oficiální stížnost byla podána v roce 2016/17.
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5) Prioritou je individuální rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v intencích plánu
dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy
Kvalitní výuka = kvalitní učitel + jemu vytvořené podmínky pro efektivní realizaci
výukových cílů. Vše ostatní (počty žáků ve třídách/skupinách, vybavení pomůckami, …) je
důležité, nicméně druhořadé. Plánovanému osobnímu rozvoji zaměstnanců věnujeme velkou
pozornost a vynakládáme na něj nemalé prostředky (díky grantům násobně více než by nám
umožnil státní rozpočet).
Profesní rozvoj pedagogů realizujeme prostřednictvím následujících nástrojů:
• Individuální semináře a semináře pro celou sborovnu zajištěná externími
poskytovateli. Z absolvovaných seminářů pro celou sborovnu bych jmenoval dvouletý
program pro více než polovinu učitelů Minimalizace šikany. Dále společné každoroční
procházení jednotlivými moduly programu Emoční sebeobrana pro učitele. Všichni
učitelé prošli seminářem Podpůrná opatření pro žáky s SVP ve školní praxi. Proběhly
workshopy Týmové koučování a Vize školy.
• Interní sdílení a kolegiální učení. Zavedli jsme společné pedagogické sdílení (každý
čtvrtek odpoledne do 16:00). V rámci sdílení se pedagogičtí pracovníci potkávají jak
ve formálních strukturách (předmětové skupiny, metodická sdružení, ..) tak ve
strukturách neformálních („triády“, …). Ve čtvrtky probíhají workshopy vedené
pedagogy, popř. zástupci vedení školy, dále semináře a workshopy pro sborovnu.
V příštím roce projdou všichni učitelé programem Čtením a psaním ke kritickému
myšlení (RWCT).
• Plány osobního pedagogického rozvoje (POPR)

•

Každý pedagog si stanovuje svůj osobní rozvojový cíl v rámci plánu osobního profesního rozvoje
(POPR). Cílem POPRu je podpora profesního růstu pedagoga, předpokladem efektivního fungování
POPRu je přesvědčení pedagoga o tom, že plánování osobního pedagogického rozvoje účinně
podporuje profesní růst. Vedení školy, v souladu s možnostmi školy, vytváří podmínky pro naplnění
rozvojových cílů jednotlivých učitelů. POPR zpracovává každý pedagogický pracovník na pozici učitel,
vychovatel. Cíle budou ve školním roce 2019/20 projednány a schváleny (podzim 2019) a vyhodnoceny
v průběhu roku při návštěvách vedení školy v hodinách a při rozvojových rozhovorech. K plánu
osobního rozvoje si každý učitel vede osobní portfolio.

Návštěvy pedagogů v jiných školách, výměnné stáže.
Spolupracujeme s brněnskými školami, jsme fakultní školou PedF MU Brno. Dále
proběhly návštěvy a byla navázána spolupráce se ZŠ Kladská Praha, ZŠ Ústí nad
Labem-Předlice. Máme rozjednanou spolupráci se školami ve Vídni. Tradičně
spolupracujeme se školami ve Stuttgartu atd.

6) Prioritou je bezpečné prostředí pro žáky, zaměstnance školy, rodiče. Psychohygiena
pedagogů. Efektivní komunikace
Velkou pozornost jsme věnovali právě této oblasti.
• Byl proveden externí audit PO, BOZP, připomínky byly vypořádány. Problematika
PO, BOZP je součástí pravidelných porad vedení školy, porad pedagogů.
• Byla aktualizována a doplněna „vnitřní legislativa“ školy – směrnice a řády školy.
• Vedle zacílení vzdělávání na výkon a znalosti se cíleně zaměřujeme na kompetence a
vztahy. V této souvislosti např. posilujeme personálně poradenské pracoviště,
zrealizovali jsme výcvik většiny pedagogů v oblasti řešení vztahů mezi žáky,
spolupracujeme s externími subjekty edukace (kromě SPC/PPP Brno i SPC Kroměříž,
PPP Vyškov apod.
• Byl vytvořen interní komunikační systém školy (elektronické nástěnky, týmové disky,
sdílené kalendáře, systém sdílení dokumentů).
• Byly zavedeny systémy týmové spolupráce (metodická rada školy, metodické
sdružení, mediální rada, školní poradenské pracoviště, seminární dny, „triády“).
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Všechny aktivity v této oblastí jsou zacíleny na rozvoj kultury školy a navýšení potenciálu
týmovosti jejích zaměstnanců. V úvodu naší práce, ve spolupráci s OSF ČR a LLP ČR,
proběhla externí „supervizně evaluační měření“ kultury školy a indexu inkluze, byla
zpracována případová studie „První kroky ředitele na nové škole“.
7) Prioritou je práce se školním kurikulem v širším slova smyslu (obsah vzdělávání a proces
jeho osvojování),
zejména ve výuce (příprava výuky, výchovně vzdělávací strategie/strategie učení, strategie řízení třídy, sledování
pokroku žáka, zohlednění individuálních potřeb žáka), ve sledování výsledků žáků (naplnění výstupů ŠVP,
externí, interní evaluace), ŠVP ZV, ŠVP ŠD, školní řád, vnitřní řád ŠD, …

Tato oblast našeho zájmu souvisí se všemi ostatními oblastmi a prolíná jimi. Významnou roli
hraje neformální práce středního článku řízení školy – metodické rady školy. Členové
metodické rady školy – vedoucí předmětových skupin a koordinátoři oblastí plánují a
vyhodnocují spolu s vedením školy svou činnost. Metodická rada školy je poradním orgánem
ředitele školy, který její práci přímo řídí.
8) Prioritou je celodenní program školy (ŠD, kroužky)
V rámci této oblasti jsme se soustředili na nastavení systému řízení celodenního programu,
zajištění propagace, informovanosti aktérů a financování.
Nabídku kroužků jsme rozdělili do následujících oblastí – jazykové, všeobecně vzdělávací,
výtvarné, múzické, pohybově sportovní a jiné kroužky. V roce 2018/19 jsme rodičům a jejich
dětem nabídli 48 kroužků, na základě jejich zájmu jsme pak otevřeli 37 kroužků. Naší snahou
je usnadnit rodičům plánování volného času dětí, proto zveřejňujeme nabídku kroužků (vč.
časového plánu) na rok následující nejpozději na konci června roku předcházejícího. V roce
2018/19 jsme ověřovali funkčnost nastaveného systému, systém se v zásadě osvědčil. Čeká
nás ještě práce na upřesnění portfolia jazykových kroužků a portfolia vzdělávacích kroužků
souvisejících např. s přípravou na přijímací zkoušky.
9) Prioritou je efektivní systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v
rámci systému spolupráce učitelů, asistentů pedagoga, členů poradenského pracoviště
Jednou z podmínek pro to, aby učitel mohl max. efektivně realizovat výukové cíle, je podpora
individualizace výuky.
Významnou pomocí jsou následující nástroje – zmíním pouze personální podporu:
• Ze zákona povinné „školní poradenské pracoviště“ je souhrnem následujících rolí –
výchovný poradce, metodik prevence, přičemž výkon těchto rolí není spjat s žádnou
významnou úlevou vzhledem k ostatním běžným činnostem učitele (výchovný
poradce má mírně snížený úvazek).
• Aktuálně pracujeme, resp. od 1.9.2019 bude poradenské pracoviště naší školy
pracovat ve složení: 2 výchovné poradkyně, metodik prevence, 2 speciální pedagožky,
školní psycholog, kariérová poradkyně. V roce 2017 jsme začínali se 2 výchovnými
poradkyněmi, metodikem prevence a 0,5 úvazkem speciální pedagožky.
• Ve škole pracuje 10 asistentů pedagoga na poloviční úvazek a 1 asistent na plný
úvazek.
• Poradenští pracovníci pracují společně, v jedné místnosti (původně sklad pomůcek).
Zatím se jedná o určité provizorium – úprava poradenských prostor je součástí výše
zmíněného investičního záměru knihovna/poradenské pracoviště.
• Ve škole pracujeme s žáky s potřebou podpůrných opatření v 16 skupinách PSPP
(předmět speciální pedagogické péče) a ve 4 skupinách PI (pedagogická intervence).
V případě PSPP jsou skupiny naplňovány do počtu 4 žáků, v případě PI do počtu 6
žáků.
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•

Další podpora vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření a žáků nadaných je
realizována díky projektům města Brna, do kterých jsme zapojeni.

10) Prioritou je spolupráce se školami, popř. dalšími subjekty edukace
V rámci této oblasti se snažíme aktivně pokračovat v partnerstvích uzavřených v minulosti.
Jedná se například o spolupráci v rámci Spolku na podporu partnerství Brno-Stuttgart nebo
spolupráci s Českoněmeckým fondem budoucnosti. Aktivní jsme také v Síti brněnských
otevřených škol. Kromě na jiných místech již zmíněného nově spolupracujeme se školami
v rámci Ligy komunitních škol a Klubu Komenského. Snažíme se být aktivní ve spolku Czech
Dalton (letos jsme prezentovali na Daltonské konferenci zkušenosti s ranou výukou Nj ve
školách). Aktuálně je pro nás významná spolupráce s DSD školami (základní a střední školy
s právem konat DSD zkoušky – především se jedná o ZŠ Kladská v Praze a GML a G
Křenová v Brně). Navázali jsme spolupráci s Österreich institutem v Brně. Zajímavě se rýsuje
možnost spolupracovat se školami ve Vídni.
11) Jiné priority
K 1.8.2019 došlo ke sloučení ZŠ Antonínská s MŠ Bayerova. Propojení preprimárního a
primárního vzdělávání je další příležitostí k dalšímu rozvoji obou subjektů.
Co říci zcela na úplný závěr.
• Na úrovni práce naší základní školy, spolupráce se zřizovateli, rodiči a komunitou
můžeme říci, že se v uplynulých dvou letech mnohé podařilo, další práce je před námi.
• Na úrovni systému (pre)primárního vzdělávání v ČR lze konstatovat, že se nacházíme
v dalším období významných změn. K 1.9.2016 se rozběhla inkluze. K 1.1.2020 nás
čeká reforma financování regionálního školství.
K obecnému vnímání potřebných opatření na úrovni systému bych si vypůjčil doporučení
renomované zahraniční firmy, která na zakázku českého státu zpracovávala analýzu českého
vzdělávacího systému před více než 10 lety.
Je nutné přijmout následující systémová opatření – pedagog jako nositel kvalitní výuky:
- přimět správné lidi, aby se z nich stali učitelé (kvalita školství je omezena kvalitou učitelů)
- udělat z učitelů efektivní instruktory (jediný způsob jak se dají zlepšit výsledky je zlepšením
výuky)
- dohlížet na to, aby byl systém schopen zajistit nejlepší vzdělání pro každé dítě (výborné
výsledky znamenají, že každé dítě musí uspět)
S využitím (Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení, 09/2010 a Jak se dostala
nejlepší světová školství na vrchol, 09/2007, McKinsey&Company)

Jménem vedení školy bych rád poděkoval 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.
Spolu se všemi čtenáři těchto stránek se těšíme na školní rok 2019/20.

V Brně dne 31.8.2019

Mgr. Libor Tománek
ředitel školy
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Přílohy
1. Zpráva o činnosti MŠ Brno, Bayerova 5, p.o.
2. Zpráva o hospodaření
3. Hodnocení Minimálního preventivního programu
4. Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD
5. Školní rok 2018/19 ve fotografiích
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Údaje o mateřské škole za školní rok 2018/2019
Mateřská škola Brno, Bayerova 5
příspěvková organizace
Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/

Název školy: Mateřská škola Brno, příspěvková organizace

b/

Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno

c/

Jméno ředitele školy: zástupkyně statutárního zástupce Eva Jelínková

d/ Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení):
e/

Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 28 dětí

f/

Kontakty: telefon, e – mailová adresa: 549247695, 733704662
e-mail: info@msbayerova.cz

g/

Provoz školy (od - do): 7,00 - 16,15

h/ Provoz jednotlivých tříd (od - do):
i/

Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole
- na škole nepůsobí žádná sdružení

Školní rok
2018/2019
Třídy standardní
Třídy speciálnílogo
Celkem

Počet Celkový
tříd počet dětí

Průměrný
počet dětí na
jednu třídu

Průměrný
počet dětí
na učitele

1

28

28

14

Průměrná
docházka
v%
78%

1

28

28

14

78%
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Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy:
• vzdělávací program, podle kterého škola pracuje: "Cesta za zdravím"
Filosofií školy je přispívat k získávání a posilování zdraví ve všech jeho složkách
(fyzické, psychické i sociální). Je volen osobnostně a sociálně orientovaný
výchovný styl s respektem k individuálním a osobnostním potřebám dětí.
• specializace
• kroužky - kroužek angličtiny
• zájmové aktivity dětí - plavání, cvičení v tělocvičně Sokol Kounicova
• další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje
(stručný popis).
b/ Odklad povinné školní docházky
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

3

Počet dětí

3

c/ Společné vzdělávání
Druh postižení

Počet dětí
0

Stupeň podpůrného
opatření

d/ Školy v přírodě
Počet dětí
celkem
0

Počet dnů na jedno dítě

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
Základní výše úplaty: 700,-Kč/měs.

f/ Zařízení školního stravování
Počet strávníků
děti
zaměstnanci školy a
ostatní*
a žáci
vlastní důchodci
01 výdejna stravy
28
6
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
Typ jídelny - dle výkazu Z 17-01

Počet
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g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30.6.2019
Fyzické osoby

1

Přepočtení na plně zaměstnané

0,375

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity
• Mikulášská nadílka s pohádkou
• Posezení u vánoč. stromečku s rodiči
• Adventní tvoření rodičů a dětí
• Podzimní a jarní výlet k jehnickým rybníkům s návštěvou přírodní zahrady
• Návštěva výstavy Betlémů
• Vzdělávací program - Jurkovičova vila
• Divadelní představení v MŠ
• výchovný koncert v MŠ
• Návštěva předškoláků v 1.tř. ZŠ Antonínská
• Dětský karneval
• Plavecký kurz - plavecká škola Krokodýl
• Cvičení v tělocvičně TJ Sokol, Kounicova
• Environmentálně zaměřené vzdělávací programy - Hlídka
• Relaxační program v MŠ - Innet Peace Day
• Dental Prevention - praktický nácvik zubní hygieny
• Interaktivní pořad "Pomoc"
• Kroužek angličtiny
• Návštěva Mahen. knihovny "Hrajeme si s pohádkou"
• Oslava Dne matek - zábavné odpoledne pro maminky
• Koncert souboru Ondráš - Špilberk
• Den s integr. záchr. systémem
• Slavnostní stužkování předškoláků - slavnostní odpoledne pro celou rodinu

Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2018/2019
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

25

Počet
8
0
25
0

Část V.
Údaje o pracovnících škol
1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2018/2019 – stav k 30. 6. 2019
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VOŠ pedagogická
VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

Počet učitelů
3

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2018/2019 – stav k 30. 6. 2019
Počet
toho Přepočtený počet na plně % z celkového počtu
fyzických Z
mužů
zam. (úvazky)
(z přepočtených učitelů)
osob
Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Celkem

3

1,0 + 0,5 + 0,75= 2,25

3

100%
100%

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!)
do 35let
Počet

35-50 let
0,50

nad 50 let
0,75

Důchodci Celkem
1,0
2,25

4. Asistenti ve škole
Školní asistent
Počet

Jiný (pedagogický, osobní)

Celkem
(přepočtený/fyzický)

1 (úvazek 0,4)

5. Ve školním roce 2018/2019 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

Učíme se s Poly - Lipka

1

Inkluzivní vzdělávání v MŠ

1

aktuální povinnosti ředitelky MŠ

1

Příroda-škola pod širým nebem

1
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Méně znamená více, aneb vzdělávací příležitosti v MŠ

1

Část VI.
8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí
a/ Kontroly provedené Českou školní inspekcí: b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 12.6.2019 - kontrola Krajské
hygienické stanice
d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: oddělení dětských
ručníků na věšáku v umývárně tak, aby se nedotýkaly. Byl zadán do výroby požadavek
na nové věšáky na ručníky s přepážkami. Instalace proběhne během července popř.
srpna 2019.
9. Změny ve vedení školy
Konkurzní řízení – datum, výsledek
1.8.2018 jmenována zástupkyní statutárního zástupce Eva Jelínková
Část VII.
10. Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu a registrační číslo
projektu
Délka trvání projektu
Operační program
MŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum
Stručný popis projektu

11. Zhodnocení a závěr:
1.8.2019 dojde ke sloučení MŠ Bayerova 5 se ZŠ Antonínská 3.

Datum

12. 7. 2019

Zpracovala: Eva Jelínková, statutární zástupce MŠ
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Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2018/2019
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.
Dobře funguje spolupráce – poradenský tým, vedení školy, ostatní pedagogové.
Počet žáků: 481 (stav k 26. 6. 2019)
Veškeré 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.
Minimální preventivní program vychází z dlouhodobého plánu nazvané Preventivní strategie
školy, která je nyní zpracována pro období let 2017 – 2021.
Co se podařilo:
Především se nám podařilo velice úspěšně projít jako pedagogický sbor dvouletým
programem „MINIMALIZACE ŠIKANY“, který byl zaměřený, jak již název napovídá na
eliminaci, popřípadě vhodné řešení této problematiky.
S projektem Minimalizace šikany jsme na naší škole začali v listopadu 2017. Úvodního
workshopu se zúčastnili všichni zaměstnanci školy, tedy nejen pedagogičtí pracovníci, ale
i provozní zaměstnanci.
Dále bylo vybráno celkem 16 pedagogických pracovníků, z celkových 32, (vedení školy,
členové poradenského týmu a několik třídních učitelů), kteří se zúčastnili tří intenzivních
víkendových proškolení společně s pedagogy ze základní školy z Přerova. Každé školení,
nazývané Modul 1,2,3, bylo v rozsahu 16 hodin. Celkem tedy 48 hodin.
V další fázi, již ve školním roce 2018/2019, se projektu zúčastnili i ostatní pedagogičtí
pracovníci, kteří absolvovali jeden odpolední workshop (zúčastnilo se jej 31 učitelů a
3 vychovatelky školní družiny) a jeden celodenní, na kterém bylo přítomno celkem 40
pedagogických pracovníků školy.
Jeden odpolední workshop byl též určen zákonným zástupcům a jejich dětem, kterého se
zúčastnilo celkem 27 žáků a 3 zákonní zástupci.
Dále se daří:
- Patronát žáků devátých ročníků nad prvňáčky.
- Účast v charitativních akcích.
- Celoplošná separace odpadu (ve všech třídách po celý školní rok).
- Jednorázový sběr druhotných surovin.
- Adaptační pobyt žáků šestých ročníků v Jedovnicích.
- Nabídka dostatečného množství kroužků a aktivit.
- Osobní jednání s rodiči problematických žáků (kázeňsky i prospěchově). Částečně zlepšující
se docházka u často chybějících žáků.
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Co se nedaří:
Bohužel se stále setkáváme s vulgárním vyjadřováním některých žáků a neúctou vůči jejich
spolužákům.
Nevhodné chování některých žáků vůči spolužákům a ve výjimečných případech i vůči
vyučujícím (slabá motivace a vzor ze strany rodičů; žáci s podpůrnými opatřeními, kteří si své
jednání hůře uvědomují) – selhávající běžná výchovná opatření, výchovné komise.
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).
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 (Hasík)
-besedy s Městskou policií Brno - Oddělení prevence
(uskutečněné programy:
Netiketa - 4.A
Bezpečně na internetu-Kyberšikana - 7.A, 7.B, 5.A, 6.A, 6. 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 II. stupeň – exkurze do spalovny Brno (7. + 8. ročníky)
sběr papíru – velká celoškolní akce
Volnočasové aktivity:
-nabídka kroužků (říjen – květen)
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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 Hraběšice - Jeseníky)
-adaptační pobyt pro žáky 6. tříd (září – Jedovnice – 2 dny)
-lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků (leden Čenkovice)
-expedice po ČR pro 8. ročníky (červen - Třeboň)
-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
(podzimní termíny – září + říjen; jarní termíny – duben až červen)
Preventivní aktivity uskutečněné nad rámec plánu:
- Zdravé zoubky
- Pít, či nepít
- Trestní odpovědnost (PČR)
- Tvůj život, tvá volba
- Preventivní vlak (organizováno SŽDC)

třídy na I. stupni
7.A + 7. B
8.A + 8. B
9.A + 9. B
8.A + 8. B

V Brně dne 25. 6. 2019

Zpracoval: Mgr Václav Káňa
(metodik prevence)
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Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Antonínská
za školní rok 2018/19
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:
• 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.
• Prostřednictvím jednotlivých činností rozvíjet klíčové kompetence – kompetence
k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, sociální a
personální kompetence, kompetence občanské a kompetence pracovní.
• 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 účastníků v souladu se zásadami
demokracie, humanizmu 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 ve většině tříd, kde činnost ŠD probíhá a vychovatelky tak mohou 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
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, 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.
Školní družinu navštěvovalo celkem 240 účastníků, kteří byli rozděleni do devíti oddělení.
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Paní vychovatelky pracovaly podle týdenních plánů, které byly v souladu se vzdělávacím
programem školní družiny. Pří svých činnostech pravidelně využívaly školní tělocvičnu,
taneční sál, počítačovou učebnu, kuchyňku a parky v okolí školy.
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.
Průběžné činnosti – spontánní aktivity
Sem patří spontánní hra a volba her podle vlastního výběru účastníků, klidové činnosti
odpočinkové, kde se vedle tradičních forem jako je poslech nebo čtení pohádek paní
vychovatelky zaměřily na relaxační cvičení s hudbou nebo bez ní, volné rozhovory
s účastníky 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. Využívaly 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 paní vychovatelky celodružinovou akci, například:
Interaktivní beseda s vodícím psem, která u účastníků vyvolala velký ohlas. Dále vzdělávací
program „Putování za pohádkou“ na Špilberku, 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, kupříkladu: přechod přes silnici, vaření čaje a
jiné. Při další navazující akci o různých handicapovaných lidech kolem nás si děti vyzkoušely
malování ústy, nohama a různé sebeobslužné činnosti, které účastníky velmi zaujaly a
účastníci projevili velký respekt a uznání vůči těmto postiženým lidem.
Z dalších akcí: bruslení se školní družinou, turnaj v Pexesu, Muzikohraní, Superstar ŠD,
společné promítání, Pohádková družina, Ukaž, co víš, Vánoční dílny, Mikuláš v ŠD, Veselé
Vánoce, výlet na farmu do Ořešína, návštěva Vida centra na zábavné pokusy, Velikonoční
dílny, Halloween, návštěva knihovny. Pravidelně ji navštěvovala s účastníky paní
vychovatelky Balcarová, Greipelová. Další akce pořádané ŠD byly: Červená, zelená, stop,
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Veselá olympiáda, turnaj ve vybíjené, Červený kříž, Nemocnice zvířátek, kouzelník ve školní
družině, sobotní výlet za koníky a další.
Kromě akcí organizovaných pro celou ŠD si paní vychovatelky organizovaly akce pro svá
oddělení, například celoroční hry. Návštěva muzea – výstava hraček, Den otevřených dveří Česká armáda a hasiči, Zvířátka v zimě, 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.
Ve spolupráci s kroužkem Německé divadlo účastníci navštívili jejich představení jako první
diváci.
V průběhu roku jsme organizovaly různé soutěže a kvízy.
Například: Stavění sněhuláků, Scrabble, Hádej, kdo jsem, Máme rádi Česko, Karaoke, Tancuj
s počítačem, Olympiáda školních družin, kde jsme v obvodním kole získali 1. a 2. místo a
městském kole pěkné 1. místo. Účastníky do soutěže připravily pí. vychovatelky Bozánová,
Pořízková, Lakomá.
Zapojili jsme se do výtvarné soutěže s názvem Moje rodina, kde účastníci získali čestné
uznání. Účastníky do soutěže připravily paní vychovatelky A. Bartoníčková a L. Pořízková.
Účastníci pod vedením paní Bozánové, Bc. L. Pořízkové a A. Bartoníčkové nás pěkně
reprezentovali na 20. ročníku Mezinárodního tanečního festivalu, který naše školní družina
organizuje jako hlavní organizátor společně s metodickou skupinou VMV. Umístili se na
krásném 1. místě a 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 absolutního vítěze a druhé místo v kategorii mladších i starších
účastníků.
Pod vedením paní S. Lakomé účastníci nacvičili v rámci projektu Otevřená škola pěkné
Vánoční představení na Zelném trhu, se kterým vystoupili i v kostele na Karáskově náměstí.
Kladný ohlas u rodičů a účastníků měly společné akce pro účastníky a jejich rodiče a
prarodiče.
Byly to: Halloween, Babičko, dědečku pojď si hrát; Vystoupení s flétničkou a kytarou,
Vánoční vystoupení, Vánoční a Velikonoční dílny, sobotní bruslení a plavání, Karneval a
akce jako Superstar ŠD městské kolo a Mezinárodní taneční festival. Obě akce jsme
organizovali za finanční podpory MMB.
Kromě akcí pro naši školní družinu organizujeme i akce pro školní družiny města Brna
a okolí,
Jsou to: Obvodní Olympiáda školních družin, Městské kolo družinové Superstar a 20. ročník
Mezinárodního tanečního festivalu školních družin a center volného času.
V průběhu školního roku jsme měli ve školní družině i studenty na několikatýdenních praxích
v odděleních paní vychovatelek L. Balcarové, G. Greipelové a Bc. J. Pořizkové.
Tady se snažily paní 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.
Nemohu opomenout ani efektivní a bezproblémovou komunikaci s rodiči a úzkou spolupráci
s výborem SRPŠ, což nemalou mírou přispívalo k příznivému klimatu v ŠD.
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Vychovatelky přistupovaly k pracovním povinnostem velice profesionálně a zodpovědně.
Účastnily se škol v přírodě a akcí společně připravovaných s třídními učitelkami.
Jejich práci nehodnotím velice kladně jen já, ale i rodiče, kteří se pravidelně zúčastnili akcí
školní družiny nebo ústně či elektronicky vyjádřili spokojenost s akcemi a provozem ŠD.
Spolupráce paní vychovatelek s třídními učitelkami je velmi dobrá. Vzájemně si sdělují
důležité informace týkající se účastníků a jejich osobnostního růstu, organizace prolínajících
se akcí napříč vyučováním a pobytem v ŠD.
K úzké spolupráci pak dochází na poli školní družiny mezi jednotlivými vychovatelkami a
jejich odděleními.
Paní vychovatelky obzvlášť kladně hodnotí spolupráci paní učitelek: Stejskalové, Oherové,
Kottové, Rybnikářové, Malíškové, Sekaninové, Vondruškové a pana učitele Houzara.
Závěrem chci poděkovat vedení školy za pomoc při organizování akcí a podporu, kterou
poskytuje školní družině v rámci možností školy.
V Brně 25. 6. 2019

Želmíra Bozánová
vedoucí vychovatelka
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Školní rok 2018/19 ve fotografiích
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Zahraniční spolupráce a výjezdy - dlouholetá tradice naší
jazykové školy.
Výměnný pobyt Brno – Stuttgart
Naše škola je již mnoho let zapojena do projektu „Přijeď a poznej moje město“, v rámci
kterého spolupracuje s partnerskými školami ve Stuttgartu.
Na základě takzvaných „Steckbriefů“ jsou vytvořeny dvojice českých a německých žáků
a následně v červnu a v září dojde k reciproční návštěvě, v jejímž průběhu jsou žáci ubytováni
v partnerských rodinách, pracují na společných projektech a poznávají partnerská města.

Podzimní pobyt německých žáků v Brně.
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Jarní výjezd našich žáků
do Stuttgartu.
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Vystoupení našich žáků na akademii v rámci oslav třiceti let partnerství měst Brna a
Stuttgartu.

Tradiční zájezd do předvánoční Vídně
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Jazykově poznávací zájezd Belgie, Holandsko.

42

Napříč školou
Žáci 5. ročníků připravili v rámci oslav 100 let republiky projektový den pro všechny své
mladší spolužáky. Vymysleli a nachystali workshopy na nejrůznější témata týkající se České
republiky, které pak ve skupinách zrealizovali.
Příprava workshopů

Realizace
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V dubnu si žáci 9. ročníků připravili pro své mladší spolužáky z pátých tříd hodinu Hrátky
s fyzikou, kde ukázali, že i hodiny fyziky mohou být zábavné a zajímavé.
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Rozloučení s deváťáky
Prvního září už tradičně vítají žáci devátých tříd své nové malé spolužáky a uvádějí je do
školy. Letos jim jejich snahu prvňáčci oplatili na konci roku, kdy připravili pro deváťáky
krátké vystoupení na rozloučenou, vyprovodili je ze školy a popřáli hodně štěstí. Založili tím
novou, pěknou tradici.
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Ven ze školy
V naší škole se snažíme často propojovat klasické vyučování se zážitkovou výukou mimo
školní lavice.

Divadlo vědy, Riviéra – 8. třídy
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Exkurze Třeboň – 8. třídy

Exkurze Tábor, husitské hnutí – 7. třídy
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Exkurze Jaroměřice nad Rokytnou – 7. třídy

MZM Brno – Fauna Moravy – 3. třídy
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Den přírodních věd ZOO Brno – žáci 7. – 9. tříd

Expedice Evropa – park pod Špilberkem – 6. třídy
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Exkurze Náprstkovo muzeum, Praha – 7. třídy

Terénní cvičení Hády –
9. třídy
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Jak už je na naší škole zvykem, vstup na druhý stupeň usnadňuje a zpříjemňuje žákům adaptační
kurz v přírodě.
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Rodičovské kavárny
Několikrát do roka zveme rodiče do našich Rodičovských kaváren na neformální setkávání
nad různorodými tématy.
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