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Výroční zpráva
školní rok 2019/20

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

Základní charakteristika školy: Úplná základní škola s mateřskou školou
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková organizace
1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-střed
1.3 Ředitel školy: Mgr. Libor Tománek
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:
ZŠ 1. – 9. ročník (sdružuje ŠD, výdejnu stravy)
1.5 Kontakty:

tel. 530 508 970
e-mail: zsantoninska@zsantoninska.cz
http: www.zsantoninska.cz

1.6 Úplná/neúplná škola
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

1.stupeň

13

5

287

Průměrný
počet
žáků na třídu
22,07

2.stupeň

9

4

190

21,1

Celkem

22

9

477

21,68

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.
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01
L 13

ŠJ – výdejna

Počet

Děti
a žáci

Počet strávníků
Zaměstnanci školy a vlastní
důchodci

1

370

35

1

Ostatní*
2

* 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. 6,75

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

Zástupce ředitele školy:

Mgr. Marek Houzar

Ekonomický úsek :

Renáta Raclová
Hana Vašourková

Výchovný poradce:

RNDr. Jiřina Sáňková – pro 2. stupeň
Mgr. Yvona Kořístková – pro 1. stupeň
Mgr. Václav Káňa

Metodik prevence:

2

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

1. stupeň
Mgr. Alena Vondrušková
Mgr. Jana Červená
Mgr. Eva Oherová
Mgr. Marie Kottová
Mgr. Marta Sekaninová
Mgr. Eliška Krejčová
Mgr. Hana Malíšková
Mgr. Lucie Carbolová
Mgr. Jana Jeroušková
Mgr. Květuše Doležalová
Mgr. Václav Káňa
Mgr. Tereza Mezuliáníková
Mgr. Zuzana Pivcová

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

2. stupeň
Mgr. Jaromír Pospíchal
Mgr. Jana Horáková
Mgr. Monika Prokopová Štachová
Mgr. Helena Janková
Mgr. Jana Hanzlíková
Mgr. Eva Vondráková
Mgr. Jitka Pachlová
Mgr. Silvie Rubešová
Mgr. Romana Svobodová

Netřídní učitelé:
RNDr. Jiřina Sáňková
Mgr. Eliška Zejdová
Mgr. Jaromír Skalník
Mgr. Pavla Borkovcová
Mgr. Eliška Žilinská
Mgr. Barbora Budínová
Mgr. Leona Jamborová
Mgr. Kateřina Svobodová
Mgr. Vítězslava Cihlářová
Školní poradenské pracoviště:
RNDr. Jiřina Sáňková – vedoucí ŠPP, vých. poradkyně pro 5.- 9. ročník
Mgr. Yvona Kořístková, vých. poradkyně pro 1. – 4. ročník
Mgr. Barbora Budínová, speciální pedagog
Mgr. Miroslava Palečková, speciální pedagog
Mgr. Eva Pavlíková, školní psycholog
Školní družina:
Vedoucí vychovatelka
Vychovatelky

Želmíra Bozánová
Ludmila Balcarová
Gabriela Greipelová
Bc. Lenka Pořízková
Bc. Jana Pořízková
Marie Svobodová
Mgr. Jitka Fuková
Bc. Monika Vičarová
Andrea Bartoníčková
3

Asistenti pedagoga:
Mgr. Jitka Racková
Mgr. Bohumíra Borkovcová
Mgr. Dana Hlavatá
Mgr. Jitka Fuková
Ing. Radka Koukalová
Milada Lazarová
Andrea Bartoníčková
Veronika Charvátová
Alena Kubešová
Bc. Monika Vičarová

Provozní zaměstnanci

Renáta Raclová – ekonomka
Hana Vašourková - referentka
Miloš Diviš - školník
Jaroslava Munzarová – výdej stravy + úklid
Jana Hlaváčiková – výdej stravy + úklid
Zdena Faltýnková – výdej stravy + úklid
Kateřina Handlová - uklízečka
Soňa Roháčková – uklízečka
Jolana Šoukalová – vrátná
Vladimír Frýza - odpolední vrátný

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený /
fyzický
Celkový počet pedagogických pracovníků
49,4318/59
z toho odborně kvalifikovaných
48,5032/57

%
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: 3
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
Učitelé

Věk

Muži
0
3
2
5
-

do 35 let
36-50 let
51 a více
Celkem
Rodičovská dovolená
4

Ženy
6
10
13
29
3

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6,0/11
z toho a) asistent pedagoga:5,5/10
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0,5/1
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy:
Individuální vzdělávání vícedenní
Počet
zúčastněných
pracovníků

Název vzdělávání
Ředitel koučem

1

Sprach und Landeskurs
CKP Pramínek - podpora žákům se SVP
Úvod do školní robotiky
Jak rozvíjet informatické myšlení
Zdravotník zotavovacích akcí
Lyžařský instruktorský kurz

2
2
1
1
3
1

Individuální vzdělávání jednodenní
Název vzdělávání
Obrazový materiál a vizualizace ve výuce NJ
I němčina může bavit
Mluvení nám jde - NJ
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce
jazyků-AJ
The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of
English
Take advantage of Multiple Intelligences
Vedení třídnických hodin
Roadshow pro školy 2019
Seminář pro žáky nadané a mimořádně nadané
Hudba do škol
Odpady a obaly
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1.stupni ZŠ
Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovacími
předměty
Tvoříme ze dřeva
Inspirace pro učitele - matematická gramotnost pro 2. stupeň ZŠ
Nápady do hodin finanční matematiky na základní škole
Hry v hodinách matematiky
Moderní výuka webu
Jak rozvíjet algoritmické myšlení v hodinách?
Zpracování dat s využitím kontingenční tabulky - aneb jak získat z dat
co nejvíc
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Počet
zúčastněných
pracovníků
2
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Jak na digitální stopu.
Začínáme s programem Geogebra
Tvorba rozvrhu v systému Edookit

1
1
2

Individuální vzdělávání v době mimořádných opatření 11.3. – 30.6.2020 - webináře
Počet
Název vzdělávání
zúčastněných
pracovníků
Nicht nur digital, sondern auch interaktiv, kommunikativ und aktuell
3
Einfach digital!
3
Distanční výuka s učebnicí Beste Freunde
1
CHUNKS - NJ
1
Einfach digital!
1
Učíme online - digitální výuka I.
3
DIgitální výuka II.
3
Lektüren - leicht und klasse!
2
Typické české chyby (webinář Rakouský institut)
1
Umíme to - představení systému, zadávání domácích úkolů, nástěnka
1
Padlet
2
Lyricstraining
1
Kikus interaktiv
1
Sociální sítě jako hlavní komunikační prostředek mladé generace
1
Strukturace vědomostí v informaticky zaměřených předmětech
1
Praktické zavádění digitálních technologií vzhledem k modelu SAMR
1
Zpětná vazba pomocí ICT
1
Význam komplexních úloh ve vzdělávání
1
Miniprojekty ve výuce
1
Hlasování a online aplikace ve výuce matematiky
1
Diferenciace a individualizace ve výuce matematiky
1
Algebraické dlaždice jako cesta k pochopení úprav algebraických
1
výrazů
Efektivní řešení konfliktů v komunikaci s rodiči žáků
4
Osobnostně soc. rozvoj pedagogů, týmová spolupráce a řešení
3
problémů

Společné vzdělávání pro sborovnu
Název vzdělávání
RWCT – Čtením a psaním ke kritickému myšlení
Emoční sebeobrana – Hranice vnější a vnitřní
Týmové koučování

Počet zúčastněných
pracovníků
28
30
31

Kolegiální učení
Kolegiální učení vnímáme jako významnou součást profesního růstu pedagogů. Mimo
vzájemných hospitací ve výuce, které již řadu let využívají učitelé prvního i druhého stupně a
6

které jsou inspirací pro vlastní výuku, kolegiální výpomocí při řešení problémových situací a
v neposlední řadě možností seznámit se s třídou před přechodem žáků na druhý stupeň, si
letos učitelé vyzkoušeli párovou výuku v rámci projektu Mistři. Při společné přípravě na
výuku a vedení bloků výuky mohli zároveň využívat metody ze školení RWCT, které
v letošním školním roce probíhalo napříč sborovnou. Na prvním stupni probíhalo propojování
výuky napříč třídami a dále záměny hodin učitelů v paralelních třídách jako možnost
porovnávání úrovně jednotlivých ročníků a stanovování dalších strategií pro podporu a rozvoj
dovedností a znalostí.
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Počet
Prospělo s
Ročník
žáků
vyznamenání
57
56
1.
2.
51
49
52
45
3.
67
59
4.
5.
60
47
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.
stupeň
Celkem za školu

Prospělo

Neprospělo Opakuje

0
1
5
8
11

0
1
0
0
0

0
1
0
0
0

287

256

25

0

1

62
42
46
40

42
23
35
28

17
16
10
11

0
0
0
0

0
0
0
0

190

128

54

0

0

477

384

79

1

0

13 žáků je hodnoceno podle § 38.
3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
2
0
3
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 7
Průměr na jednoho žáka: 0,014
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

17

1

6

7

SOŠ

SOU

22

0

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
40
0
40

%
100
0
100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 3
Důvody: stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0
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
73
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

8

dosažené vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ

úvazek
školní psycholog

dosažené vzdělání

kvalifikace,
specializace
psycholog

1

VŠ

6.1.2 Věková struktura
36 – 50 let

do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

51 let–a více/z toho důchodci
2/0

1
1/0
1

1/0

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
Výchovní poradci: semináře pro VP
Školní metodik prevence: semináře pro metodiky prevence
Speciální pedagožky: semináře pro spec. pedagogy, kariérové poradenství
Psycholožka: integrace žáků PAS
6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
6.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné:
Projekt Šablony pro ZŠ II, CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0010790
6.3 Přehled žáků s podpůrným opatřením
Typ postižení
Zdravotní znevýhodnění
SPCH
SPU
SPU
Vady řeči
SPU
SPCH
PAS
Zdravotní znevýhodnění
SPU
PAS
SPU
SPCH
SPU
SPCH
Zdravotní znevýhodnění
SPU
Tělesné postižení

Ročník

Počet žáků

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

0
1
2
7
8
1
8
1
1
1
7
1
8
2
4
2
1
4
1
9

Stupeň podpůrného
opatření
PO5- 1x
P02 – 1x, PO3 – 1x
PO2 – 4x, PO3 – 3x
PO2 – 7x, PO3 -1x
PO3 – 1x
PO2 – 8x
PO2 -1x
PO3 – 1x
PO3 – 1x
PO2 – 3x, PO3 – 4x
PO3 – 1x
PO2 – 7x, PO3 – 1x
PO2 – 1x, PO3 – 1x
PO2 – 3x, PO3 – 1x
P02 – 1x, PO3 – 1x
PO3 – 1x
PO-2x, PO3 -2x
PO3 – 1x

PAS
SPU
Celkem
6.4 Skupinová integrace
Typ postižení

9
9

PO3 – 1x
PO2 – 2x

1
2
63

Ročník

Počet
žáků
0

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,
Hvězdárnu a planetárium Brno, hasičskou stanici, ZZSJmK, brněnskou spalovnu, divadla
Polárka, Radost, Městské divadlo Brno, Mahenovo divadlo…
Účast našich žáků v soutěžích
Obvyklé penzum soutěží, kterých se naši žáci s úspěchem účastní, bylo výrazně pokráceno
mimořádnými opatřeními Vlády ČR.
I. stupeň
• Školní kolo olympiády v AJ
• Minideutscholympiade
• Recitační soutěž
• Mateso
• Bobřík informatiky
• Výtvarné soutěže
• Sportovní soutěže
II. stupeň
• Olympiáda Aj
• Olympiáda v německém jazyce
• Pythagoriáda
• Matematická olympiáda
• Přírodovědný klokan
• Logická olympiáda
• Pangea - mezinárodní korespondenční soutěž
• Bobřík informatiky
• Finanční gramotnost
• Futsal
Největší úspěchy:
Olympiáda v německém jazyce
Olympiáda v anglickém jazyce
Pangea
Mateso
Finanční gramotnost

okresní kolo 2. + 3. + 3. + 4. místo
okresní kolo 9. + 9. + 12. místo
krajské kolo 2. + 14. místo
městské kolo 7. místo
okresní kolo, 5. místo
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Zapojení do projektů
Projekty v realizaci
● Šablony II
● Edison (AIESEC)
● MAP II
● Projekt C4PE – karierové poradenství
● 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
● Projekt Příběhy našich sousedů
● Projekt OP VVV Mistři kolegiální podpory v oblasti přírodovědné gramotnosti
● 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
● 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 ÖsterreichInstitutem a Goethe – Institutem, kroužek německého divadla „Antonka“ pro žáky 4.-9.
ročníku se zúčastnil festivalu německých divadel v Brně. Naplánované výměnné pobyty se
vzhledem k mimořádným opatřením uskutečnily pouze omezeně. Proběhla část výměnných
pobytů Brno Stuttgart – studenti ze Stuttgartu strávili týden na naší škole a v rodinách našich
žáků. Výjezd našich žáků do Stuttgartu již nebyl možný.
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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.
Zahraniční a vícedenní výjezdy
Druh výjezdu
Adaptační
kurz
Adaptační
kurz
Zahraniční
výjezd Vídeň
Zimní
sportovní kurz
Zimní škola
v přírodě

Datum
odjezdu

Datum
příjezdu

Místo
pobytu

Účastníci
výjezdu

5.9.2019

6.9.2019

Bransouze

6.B

9.9.2019

10.9.2019

Bransouze

6.AC

5.1.2020

10.1.2020

Buková
hora

Výběr žáků 5. 9. ročníků
7.AB + výběr
2. stupeň

13.1.2020

17.1.2020

Hraběšice

1. stupeň výběr

13.12.2019 13.12.2019 Vídeň

Vedoucí
výjezdu
Mgr. Jana
Horáková
Mgr. Jaromír
Pospíchal
Mgr. Eva
Vondráková
Mgr. Jaromír
Pospíchal
Mgr. Jaromír
Pospíchal

Další naplánované školy v přírodě, zahraniční výjezdy a výměnné pobyty, vícedenní
exkurze se vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR neuskutečnily.

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
V rámci neformálního vzdělávání nabízela naše škola ve školním roce 2019/20 již tradičně
bohatý výběr zájmových kroužků, které vedli jak naši pedagogičtí pracovníci, tak i externí
spolupracovníci.Většina kroužků zaměřených na jazyky byla nabízena jako podpora výuky
cizích jazyků našich žáků bezplatně.
Vzhledem k mimořádným opatřením Vlády ČR byla činnost kroužků k datu 11.3.2020
zastavena.

Kroužky otevřené ve šk. roce 2019/20
JAZYKOVÉ
Anglické divadlo
Německé divadlo
Příprava k jazykovým zkouškám z NJ
Německá konverzace pro 2. stupeň
Angličtina pro němčináře
Výtvarka s angličtinou
VÝTVARNÉ
Keramika
Keramika pro rodiče s dětmi
Výtvarná dílna

VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ
Češtiny se nebojíme
MÚZICKÉ (divadlo, hudba, zpěv, tanec)
Veselá flétnička
Flétna pro pokročilé
Kytara pro pokročilé
Taneční kroužek
Dramatický kroužek
Muzikálové herectví
Lidové tanečky
POHYBOVÉ/SPORTOVNÍ
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Ruční práce
JINÉ
Edmont – školní časopis
TV Antonka – školní televize
Stolní hry
Vaření
Náboženství
Mladý elektrikář
Mladý chovatel koní

Sportovní aerobik
Florbal
Judo
Basketbal
Jóga
Šachy - začátečníci
Šachy-pokročilí
Stolní tenis

Ve škole pracuje redakce školního časopisu Edmont, který vychází pravidelně od roku 1999.
Ve škole pracuje redakce TV Antonka, která vznikla ve školním roce 2019/20, jejíž tým je
tvořen žáky 1. i 2. stupně naší školy a dokumentuje důležité události ze života školy.
Partneři školy
• Školská rada
• Spolek rodičů a přátel školy
• Spolek na podporu partnerství Brno-Stuttgart
• Spolek Liga komunitních škol – spolupráce škol v ČR, SR
• Schulen Partner der Zukunft – 1700 škol ve světě s významnou přidanou hodnotou ve
výuce německého jazyka
• Německý kulturní spolek
Základní školy
• Síť brněnských otevřených škol
• Brněnské i mimobrněnské ZŠ – projektová spolupráce (např. ZŠ Pramínek, ZŠ
Deblín...)
•
•
•
•

Současné partnerské školy v zahraničí:
Anne-Frank Gemeinschaftsschule und Realschule (od r. 2012 doposud)
Herr Ulrich Mittnacht, kommissarischer Schulleiter
Hechingerstraße 73, Stuttgart-Möhringen, BRD
Rilke-Realschule (od r. 2012 doposud)
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
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

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

4.6.2018

Stručný popis projektu

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

Délka trvání projektu

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě
Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.016_021/0003126
1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

OPVVV

Název projektu a registrační
číslo projektu

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

c) jako zapojená škola
30.8.2017

Stručný popis projektu

Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem
prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení
kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II
1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Operační program

OP VVV

Škola a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola

c) jako zapojená škola
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Celková výše dotace

35 496 333,60 Kč

Stručný popis projektu

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity
předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout.
Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem
je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj
čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách
a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také
zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání,
vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky,
vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě
Brně
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Stručný popis projektu

b) jako partner
100 000 000 Kč
Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit
projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání
ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti
na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí
na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání
ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do
předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu
mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení
odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení
inkluzivního přístupu ve školách na území Brna.

9.0 Zhodnocení a závěr:
Školní rok 2019/20 byl pro práci sboru pod novým vedením v mnoha ohledech rozhodující,
měl ukázat, zda si ambiciózní koncepce s přesahem vzdělávací nabídky mimo rámec spádové
oblasti školy najde dostatek příznivců v řadách rodičů.
Jestliže rok 2017/18 (rok “0”) byl rokem udržení kontinuity, rok 2018/19 (rok ”1”) rokem
ověřování nově nastavených systémů a vyjednávání podpory pro koncepční záměry školy,
pak rok 2019/20 měl být rokem, ve kterém bylo důležité účinně oslovit naše cílové skupiny.
Byla-li klíčovými slovy pro rok “0” - kontinuita, pro rok “1” - koncepce, systémy práce a
spolupráce, stabilizace a rozvoj, pak pro rok “2” byla klíčovými slovy publicita a marketing.
Práci školy v období let 2017-2019 jsem podrobněji zhodnotil v závěru výroční zprávy za rok
2018/19 (https://www.zsantoninska.cz/wp-content/uploads/2015/05/VZ18-19_final.pdf).
Naváži stručným zhodnocením uplynulého školního roku.
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V žádné výroční zprávě škol a školských zařízení za uplynulý školní rok jistě nebude chybět
zmínka o zavření škol v důsledku pandemie COVID-19. Všichni aktéři vzdělávání se rázem
ocitli v posunutých rolích, ze dne na den byli konfrontováni s novými/jinými kompetenčními
nároky. Namísto hodnocení bych chtěl na tomto místě všem – žákům, rodičům i pedagogům
poděkovat za to, jak vše zvládli.
V roce 2019/20 jsme uzavřeli proces změny nastavení systému výuky cizích jazyků. Roste
zájem o výuku německého jazyka od 1. třídy – letos poprvé jsme byli nuceni zájemce o
němčinu odmítat. Definitivně jsme se stali DSD školou (pět ZŠ v ČR s právem vykonávat
zkoušky DSD I). Pokračujeme v účasti na projektech. Ze zajímavých projektů bych zmínil
např. projekt podpory kariérového poradenství ve škole nebo projekt výuky němčiny pro děti
v naší mateřské škole. V příštím školním roce rozběhneme mj. projekt podpory začínajících
učitelů nebo projekt práce s nadanými žáky. Prioritou je spolupráce s rodiči. Pokračujeme v
organizaci rodičovských kaváren, organizujeme ankety s rodiči (letos např. anketa k online
výuce), úzce spolupracujeme s výborem SRPŠ. Cíleně rozvíjíme kompetence pedagogických
pracovníků, letos např. dokončíme dlouhodobý kurz kritického myšlení (RWCT). V rámci
práce se školním kurikulem byl v uplynulém školním roce pro nás výzvou koncept prezenční
a distanční výuky. Dotáhli jsme práci na novém školním vzdělávacím programu, který je nyní
kompletní v elektronické podobě k dispozici veřejnosti. Posilujeme poradenskou činnost ve
škole. Kromě psychologa navyšujeme speciálně pedagogickou péči, roste tým asistentů
pedagoga a párových učitelů. Všechny společné akce po 11.3. 2020 byly zrušeny,
neuskutečnily se tak, bohužel, např. tradiční výjezdy žáků do anglicky a německy mluvících
zemí. Plánujeme a ve spolupráci se zřizovatelem postupně realizujeme úkoly průběžně
aktualizovaného střednědobého plánu materiálního rozvoje školy. Máme za sebou např.
vypořádání zásadních problémů vyplývajících z auditu IT. I díky tomu jsme zvládli přesunutí
výuky do online prostředí (COVID-19) bez větších technických potíží. O prázdninách
proběhla rekonstrukce zahrady mateřské školy, zahrada byla zároveň vybavena novými
herními prvky. V roce 2020/21 bychom měli dokončit, popř. začít realizovat investiční akce,
jejichž cílem bylo/je vytvořit zázemí pro efektivní realizaci koncepčních záměrů školy,
přičemž se jedná především o dokončení zázemí pro školní poradenské pracoviště a školní
knihovnu, k realizaci směřuje projekt navýšení prostorové kapacity školy (přístavba ve dvoře
školy – nová tělocvična, nové učebny, střešní hřiště a terasa, prostorové řešení stravování),
nadále jednáme o úpravě prostoru před školou.
V úvodu jsem zmínil klíčová slova charakterizující uplynulé školní roky. Klíčovým slovem
pro rok „3“ (2020/21) jsou lidé, lidé ve svých rolích, jako jednotlivci i v týmech, to vše
v podmínkách aktuálních koncepčních záměrů školy a nastavených systémech práce
a spolupráce.
V uplynulém školním roce se mnohé podařilo, další práce je před námi. Výpadek téměř
celého jednoho pololetí běžné výuky ve škole s sebou nese další nároky na naši práci ve
školním roce, který je před námi. Věřím, že všechno ve vzájemné spolupráci zvládneme.
V závěru bych chtěl jménem vedení školy poděkovat všem zaměstnancům školy za
odvedenou práci s dětmi a rodiči, rodičům za vstřícnou a konstruktivní spolupráci a
zřizovateli (MČ-BS, MMB) za účinnou podporu naší práce. Nelze také pominout přání
pevného zdraví.

V Brně dne 31.8.2020

Mgr. Libor Tománek
ředitel školy
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Přílohy
1. Zpráva o činnosti MŠ Brno, Bayerova 5
2. Zpráva o hospodaření
3. Hodnocení Minimálního preventivního programu
4. Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD
5. Školní rok 2018/19 ve fotografiích
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Údaje o mateřské škole za školní rok 2019/2020
Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3,
příspěvková organizace

Část I.
Základní charakteristika mateřské školy
a/ Název školy: Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 3, příspěvková
organizace
b/ Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno- střed,
Dominikánská 2, 601 69 Brno
c/

Jméno ředitele školy: Mgr. Libor Tománek

d/

Jméno vedoucí učitelky (u sloučených zařízení): Lucie Čermáková

e/

Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 28

f/

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

g/

Provoz školy (od - do): 7.00 -16.30

h/

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

i/

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

Školní rok
2019/2020

Počet Celkový
tříd počet dětí

Průměrný
počet dětí na
jednu třídu

Průměrný
počet dětí
na učitele

Průměrná
docházka
v%

třídy standardní

1

28

28

13

63%

třídy speciální-logo

0

0

0

0

0

Celkem

1

28

28

13

63%
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Část II.
Výsledky výchovy a vzdělání

a/ Zaměření mateřské školy:
-

vzdělávací program, podle kterého škola pracuje: Školní vzdělávací program pro
předškolní vzdělávání: „Cesta za zdravím“
specializace: zdravý životní styl, individualizace vzdělávání
kroužky (uveďte přesný počet a druhy kroužků na škole): Plavání
zájmové aktivity dětí
další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje:
ve spolupráci se základní školou zavádíme vzdělávání v německém jazyce, abychom
prohloubili návaznost vzdělávání v základní škole.

b/ Odklad povinné školní docházky
Počet dětí
1
0

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Celkem

1

c/ Společné vzdělávání
Druh postižení

Počet dětí
0

d/ Školy v přírodě
Počet dětí
celkem
0

Počet dnů na jedno dítě

e/ Úplata za předškolní vzdělávání
Mateřská škola vybírá úplatu.
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Stupeň podpůrného
opatření

Základní výše úplaty: 780,-Kč.

f/ Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

Počet

Počet strávníků
děti
zaměstnanci školy a
ostatní*
a žáci vlastní důchodci
Výdejna
31
28
31
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu):
Fyzické osoby
1
Přepočtení na plně zaměstnané
0,375

Část III.
Účast v soutěžích
Mimoškolní aktivity:
Nesoutěžní přehlídky:
Soutěže
Část IV.
Výkon státní správy
Rozhodnutí
Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2019/2020
Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.)
Počet nepřijatých dětí
Počet odvolání

Počet
5
0
48
1

Část V.
Údaje o pracovnících škol

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019/2020 – stav k 30. 6. 2020
Vzdělání – nejvyšší dosažené
Střední pedagogická škola
VOŠ pedagogická

Počet učitelů
2
20

VŠ-předškolní výchova
VŠ-speciální pedagogika
Jiné/jaké/

1

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2019/2020 – stav k 30. 6. 2020

Kvalifikovaní učitelé
Nekvalifikovaní učitelé
Celkem

Počet
Z toho Přepočtený počet na plně
% z celkového počtu
fyzických mužů zam. (úvazky)
(z přepočtených učitelů)
osob
3
0
2,125
100%
100%

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

35-50 let

nad 50 let

1

0,75

0,375

Důchodci Celkem
2,125

4. Asistenti ve škole
Školní asistent
Počet

Jiný (pedagogický, osobní)

Celkem
(přepočtený/fyzický)

0,5

0,5

5. Ve školním roce 2019/2020 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
Počet
zúčastněných
pracovníků

Typ kurzu
Konference ředitelek Mateřských škol FORUM
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1

Část VI.

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí
a/ Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0
b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0
c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 0
d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0

9. Změny ve vedení školy
Konkurzní řízení – datum, výsledek

Část VII.
10. Podpora školy ze strukturálních fondů
Podpora školy ze strukturálních fondů
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
Název projektu a
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně
registrační číslo projektu
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019
Délka trvání projektu
Operační program
Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

OP VVV

b) jako partner
69 419 468,16 Kč
nerelevantní

Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání
ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol.
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Podpora školy ze strukturálních fondů
MAP II
Název projektu a
registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Délka trvání projektu

1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

c) jako zapojená škola
35 496 333,60 Kč
nerelevantní

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity
předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout.
Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je
zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské
a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj
potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá
kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním
v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním
nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Podpora školy ze strukturálních fondů
Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě
Brně
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace

b) jako partner
100 000 000 Kč
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Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

nerelevantní

Název projektu a registrační číslo
projektu
Délka trvání projektu

Šablony II- MŠ Bayerova 575 Brno
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015067
1. 9. 2019 -31. 8. 2021

Operační program

OP VVV

MŠ a) jako žadatel
b) jako partner

žadatel

Celková výše dotace

366 112

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

28. 6. 2019

Stručný popis projektu

Projekt je zaměřen na personální podporu vzdělávání
v mateřské škole, osobnostně profesní rozvoj pedagogů a
jejich aktivit.

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit
projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách
ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality
základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně,
zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání
a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.
Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů
partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách
na území Brna.

11. Zhodnocení a závěr

V Brně 30.8.2020.

Zpracovala: Lucie Čermáková

24

Základní škola a mateřská škola Brno, Antonínská 550/3, 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 2019
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Neinvestiční výnosy a náklady
Výnosy

rozpočet

Dotace - státní rozpočet

30 911 987,56

Dotace ESF - Šablony I - ukončeno 31.1.2019

54 382,51

Dotace ESF - Šablony II - od 1.2.2019

876 253,72

Dotace ESF - Šablony MŠ

43 120,30

Dotace Paměťová instituce

115 243,00

Dotace Bezplatná strava 4,5

8 038,35

Dotace - územ. samosprávný celek

3 035 700,00

Dotace - územ. samosprávný celek - DHM

120 000,00

Dotace Příběhy našich sousedů

23 000,00

Dotace Výuka AJ

187 000,00

Dotace Otevřená škola

84 000,00

Dotace Výuka plavání

29 000,00

Dotace ČNF

80 000,00

Dotace Mezinárodní aktivity

27 000,00

Dotace Participace

39 000,00

Dotace - územ.samosprávný celek MŠ

233 000,00

Dotace LKŠ

27 783,00

Příjmy z hospodářské činnosti

256 288,00

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

642 891,82

Odvod z odpisů

1 402 743,00

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

893 945,00

Školné ŠD

400 055,00

Výnosy celkem

39 490 431,26

Náklady
Výdaje na prostředky na platy

22 869 640,00

Výdaje na OPPP projekty+PN+odstupné (bez VHČ)
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556 041,00

Odvody za sociální a zdravotní pojištění (bez VHČ)

7 776 801,00

Základní příděl do FKSP (bez VHČ)

459 250,10

Výdaje ze SR učebnice, UP a cestovní příkazy

285 899,82

Výdaje ze SR na plavání

76 598,00

Výdaje ze SR na zákon.pojištění

95 670,48

Výdaje ze SR na další vzdělávání učitelů

21 240,00

Výdaje na realizaci projektů ESF,Jhmk

630 393,79

Ostatní provozní náklady ÚSC

4 671 850,07

Odpisy

1 467 946,00

Výdaje v rámci hospodářské činnosti

244 462,80

Náklady celkem

39 155 793,06

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti

322 813,00

Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti
Celkový hospodářský výsledek

11 825
334 638,20

Od 1.8.2019 došlo ke sloučení MŠ Bayerova 5, Brno se ZŠ Brno, Antonínská 3.
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Přehled o stavech fondů
Použití fondů

Stav 1.1. 2019

Příděl 2019

Čerpání 2019

Zůst. 31.12.2019

Fond investic

28 545

MŠ - 18 160

108 901,21

3 006,79

tvorba z odpisů

1 467 946

snížení výsledkově
FKSP

1 402 743

571 873,89

462 386,96

401 516,75

656 822,58

MŠ - 24 078,48
Fond odměn
Rez.fond z
ostatních titulů

86 121

MŠ - 46 200

20 000

112 321

231 510,84

dary - 45 000

109 500,51

1 648 528,31

231 067,82

507 634,12

převod dotací
Rez.fond ze
zlepš.výsledku

1 481 617,98
246 436,15

HV - 228 789
MŠ - 263 476,79

Od 1.8.2019 byla MŠ Bayerova 5 sloučena se ZŠ Antonínská 550/3.
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Komentář k výroční zprávě o hospodaření za rok 2019
Výsledek
hospodaření
hl.činnost
Výsledek
hospodaření
VHČ
Výsledek
hospodaření

322 813,00

Kč

11 825,20

Kč

334 638,20

Kč

Zřizovateli byl předložen návrh na schválení a převedení HV ve výši 334
638,20 Kč do rezervního fondu.
Přehled dotací 2019
Dotace

poukázané
fin.prostředky

dotace SR přímé náklady
projekt
Paměťová
instituce 1
projekt Bezplatná
strava 4
projekt Bezplatná
strava 5

30 912 380,00 Kč

vratka

0,00 Kč

122 500,00 Kč

vratka

7 257,00 Kč

projekt OP VVV
- Šablony I
projekt OP VVV
- Šablony II

54 382,51 Kč

taneční festival
Superstar ŠD

45 000,00 Kč
5 000,00 Kč

převod dotace k 1.1.
57 371,20 Kč
dotace 4.10.
499,60 Kč

53

vratka
444,85 Kč
převedeno

ukončen
30.6.2019
46 387,60 Kč
56

projekt ukončen
31.1.2019
od 1.2.2019 - poukázáno 2 019
880,00 Kč

876 253,72 Kč

Plnění závazných ukazatelů ze SR
Ukazatel

Rozpočet

Skutečnost

Hrubé mzdy SR

30 912 380,00 Kč

30 911 987,56 Kč

OON+odstupné
Zaměstnanost

206 719,00 Kč

206 719,00 Kč
56,4664
29

vratka
392,44 Kč
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Hodnocení Minimálního preventivního programu
za školní rok: 2019/2020
Minimální preventivní program vychází z dlouhodobého plánu nazvané Preventivní strategie
školy, která je nyní zpracována pro období let 2017–2022.
Školní metodik prevence: Mgr. Václav Káňa
Podmínky školy: Ve škole pracuje poradenský tým ve složení – výchovná poradkyně pro II.
stupeň, výchovná poradkyně pro I. stupeň, metodik prevence, školní speciální pedagog pro 1.
a 2. ročník, školní speciální pedagog pro 3. – 9. ročník. Poradenský tým se schází jednou
měsíčně v kompletním složení + 1 člen vedení školy).
Dobře funguje spolupráce – poradenský tým, vedení školy, ostatní pedagogové.
Počet žáků: 477
Vycházeli jsme z plánovaných aktivit pro letošní školní rok, které byly zaměřeny
především na zvýšení odolnosti proti společensky nežádoucím jevům a zabránění rizikovému
chování (poškozování majetku školy a cizích věcí, sebepoškozování, šikana, kyberšikana,
záškoláctví, užívání návykových látek).
Během školního roku se většina naplánovaných akcí povedla úspěšně uskutečnit,
ovšem akce plánované ke konci školního roku (období distančního vzdělávání – Covid
19) se neuskutečnily (školní výlety, školy v přírodě, předmětové exkurze, preventivní
besedy, sportovní akce atd.). Na druhou stranu se objevil incident spojený právě se
vzděláváním on-line, (videokonference mezi žáky a učiteli), který bylo nutné řešit.
Snahou důsledně vést žáky k odpovědnosti za své chování a jednání jsme omezili
výskyt případů ničení školního majetku. Vyžadováním dodržování školního řádu a pravidel
slušného a bezpečného chování jsme snížili počet případů, kdy žáci řešili konflikty mezi
sebou nepřiměřenými prostředky. Také jsme neodkladně řešili problémy týkající se
rizikového chování jednotlivců v některých třídách.
Během září absolvovali žáci šestých ročníků adaptační pobyt v rekreačním středisku
Bransouze. Tento pobyt byl z kapacitních důvodů ubytovacího zařízení ve dvou termínech.
zúčastnila se jej většina žáků všech tří šestých tříd a povětšinou si jej žáci velmi pochvalovali.
Tyto kurzy probíhají především z toho důvodu, aby si nové skupiny šestých tříd zvykly nejen
na nový kolektiv, ale také na nového třídního učitele (učitelku). Na kurzu kromě třídních
učitelů pracoval také metodik prevence s aktivitami na posílení třídního klimatu, asertivity,
zvýšení odolnosti vůči stresu, zlepšení komunikace atd.
V průběhu školního roku jsme pružně reagovali na problémy týkající se rizikového
chování žáků ve třídách. Výchovné problémy se projevily ve třídách I.B, II.B, IV.B,
V.A, V.B, VI.A, VII.A, IX.A. Jednalo se o nevhodné chování žáků vůči spolužákům, ale
ojediněle i vůči vyučujícím. Opakovala se nekázeň o přestávkách, špatná pracovní morálka,
záškoláctví, ojediněle vandalismus a poškozování cizí věci. Se třídami, jednotlivými žáky, ale
i s rodiči po celý rok pracovala také školní psycholožka i školní metodik prevence.
Intervenční program za pomoci PPP Sládkova v tomto školním roce proběhl pouze ve
třídě V.C, kde se řešily dlouhodobé nezdravé vztahy ve třídě.
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Všichni pedagogičtí pracovníci se při své práci snaží zamezit řešení sporů mezi dětmi
nepřiměřenými prostředky, vyžadují dodržování pravidel společenského chování a školního
řádu, zaměřují se na vytváření příznivého klimatu ve třídách a na budování pozitivní
atmosféry a bezpečného prostředí ve škole.
Co se nám 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-Bransouze.
Nabídka dostatečného množství kroužků a aktivit.
Osobní jednání s rodiči problematických žáků (kázeňsky i prospěchově).
V případě spolupráce s rodiči některých problémových žáků se nám daří sice výrazně lépe,
nicméně ještě zaznamenáváme jisté rezervy (zejména v případech zanedbávání školní
docházky).
Daří se nám pracovat s třídním klimatem i mimo třídnické hodiny.
Daří se nám komunikovat na poli klima nejen třídních kolektivů, ale i pedagogického sboru.
Co se nám nedaří:
Bohužel se stále setkáváme s vulgárním vyjadřováním některých žáků a neúctou vůči jejich
spolužákům.
Nevhodné chování některých žáků vůči spolužákům (jednotlivci) a ve výjimečných případech
i vůči vyučujícím (slabá motivace a vzor ze strany rodičů; žáci s podpůrnými opatřeními, kteří
si své jednání hůře uvědomují) – selhávající běžná výchovná opatření, výchovné komise.
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
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
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-program „Pohlavní nemoci“ – 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 – březen)
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 – Bransouze, okr. Třebíč – 2 dny)
-lyžařský kurz pro žáky 7. ročníků (leden Čenkovice)
-exkurze do Prahy pro 9. ročníky (celkem 3x - říjen listopad, květen)
Dopravní výchova:
-aktivní účast tříd od 2. do 5. ročníku při výuce na dopravním hřišti při ZŠ Pastviny (podzimní
termíny – září + říjen; jarní termíny – duben až červen – se neuskutečnily)
Preventivní aktivity naplánované a neuskutečněné (Covid 19 – duben-červen 2020):
Dopravní hřiště Pastviny/Dopravní výuka Riviera
Seiferos
ochrana dravců
Exkurze, výlety, školy v přírodě
Volnočasové aktivity, kroužky
Zahraniční výjezdy
Expedice po ČR pro 8. ročníky (červen - Třeboň)
Exkurze do Prahy pro 9. ročníky (květen)
Projektový týden 9. ročníků (červen)
Preventivní aktivity uskutečněné nad rámec plánu:
- Zdravé zoubky
- Čas proměn
- Na prahu mužnosti
- Ne cigaretám
- Totalita
- Nejúžasnější ekosystémy světa
- Jak se efektivně učit

třídy na I. stupni
7.A + 7. B
7.A + 7. B
7.B + 9. B, 8.A + 8. B
5.A, B, C – projektový týden
5. + 6. ročníky
8.A + 8. B

V Brně dne 25. 6. 2020

Zpracoval: Mgr. Václav Káňa
(metodik prevence)
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Hodnocení výchovně-vzdělávací činnosti ŠD při ZŠ Antonínská
za školní rok 2019/20
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:
• 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.
• Důsledně zabezpečit odpočinkovou činnost, rekreační činnost, pohyb a pobyt na
čerstvém vzduchu, přípravu na vyučování podle potřeb a přání rodičů.
Výchovně-vzdělávací činnost vychovatelek byla zaměřená na účinné formování morálních
a charakterových vlastností a výchovu a vzdělávání účastníků v souladu se zásadami
demokracie, humanismu a vztahu k práci. Cílem výchovné práce byla snaha naučit účastníky
nenásilnou formou efektivně využívat svůj volný čas k sebepoznávání, upevňování
kamarádských vztahů, čerpání nových poznatků a informací, ale i k potřebné relaxaci
a odpočinku.
Ke vzdělávacím činnostem vychovatelky využívaly interaktivní tabuli, která je v rámci ŠD
plně k dispozici v každé třídě, kde činnost ŠD probíhá a mohou tak vychovatelky efektivně
rozšířit RVP o výukové programy, kvízy, mediální výchovu a další.
Zaměření na etickou výchovu se při činnosti v družině projevovalo mnohými besedami
a diskuzemi o etických hodnotách doplněných o výtvarné zpracování tématu nebo o úlohy
vedoucí k zamyšlení. Především pak ale snahou o trpělivé vysvětlování pravidel mezilidského
chování v reálně nastalých situacích a při porušení těchto pravidel. Vztahy mezi dětmi jsme
prohlubovali podporou, všímáním 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 238 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, sebe obslužné 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 vedle tradičních forem jako je poslech
nebo čtení pohádek, se 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 – na požádání rodičů a 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 u účastníku vyvolala velký ohlas. Výtvarná soutěž Barvy
podzimu
a Advent přichází, 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 handicapovaných lidech kolem nás si děti vyzkoušely malování
ústy, nohama, a jiné sebe obslužné činnosti, které účastníky velmi zaujaly a účastníci
projevily velký respekt a uznání vůči těmto postiženým lidem.
Bruslení se školní družinou, Turnaj v Pexesu, Superstar ŠD, společné promítání, Družina plná
pohádek, Vánoční dílny, Mikuláš v ŠD, Veselé Vánoce, výlet na farmu v Želešicích,
Halloween, Návštěva knihovny. Pravidelně ji navštěvovala s účastníky paní vychovatelky
Balcarová, Greipelová, Pořístková L., Pořístková J. Bartoníčková. Další akce pořádané ŠD
byly: Karneval, Kouzelník ve školní družině, sobotní výlet za koníky, vystoupení mažoretek
a vystoupení dětí z kroužku Muzikálové herectví.
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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, Vánoční trhy. Žijeme na krásné planetě, Povolání mé maminky a
tatínka – beseda, sobotní bruslení.
V průběhu roku jsme organizovaly různé soutěže a kvízy.
Například: Máme rádi Česko, Karaoke, Tancuj s počítačem, Pohádkový AZ kvíz Junoir, který
připravila paní vychovatelka L. Pořízková.
Pod vedením paní Bozánová účastníci nacvičili pěkné Vánoční představení na Zelném trhu
a v rámci projektu Otevřená škola, se kterým vystoupili v kostele na Karáskově náměstí.
Vánoční představení pro ŠD, které si připravily děti z dramatického a tanečního kroužku.
Vzhledem k letošní mimořádné situaci, která nastala a školy se 11. března uzavřely, jsme
neuskutečnili mnoho připravených akcí. Jako: Městské kolo Suprestar ŠD,
21. ročník Mezinárodního tanečního festivalu, Obvodní kolo Olympiády ŠD, Výtvarná soutěž
– Můj hrdina, Velikonoční jarmark, Výlet za koníkem, Čištění studánek, Papírovou módní
přehlídku, Babičko, dědečku pojď si hrát, Vystoupení s flétničkou a kytarou. Rozlučkovou
party.
Nicméně naše práce se nezastavila a dětem jsme i v období mimořádného opatření každý
týden prostřednictvím webových stránek Společně to zvládneme – Družina inspiruje - posílali
inspiraci a zábavu na volný čas, která měla rodičům pomoci v nelehké situaci. V devíti
složkách - Tvoření, Omalovánky, Naučná videa a pokusy, Pohybové hry, Pro chytré hlavičky,
Vaření, Zpívánky, si mohl každý najít to, co ho zajímá.
Nezapomněli jsme na Den maminek ani Den tatínků a dětem poslali pěkná přáníčka a nápady
na výrobu dárků.
Zorganizovali jsme poděkování na dálku prostřednictvím WhatsApp, Viber a emailu pro
zdravotníky a rodiče. Společně jsme v jednu hodinu zapálili svíčku jako velké poděkování
všem. Dostávali jsme hezké fotky celých rodin, které se do akce zapojily. Po uvolnění
opatření jsme doplnili další složku pod názvem Výlety, kde jsme rodičům nabízeli nápady,
kam jít s dětmi ve volném čase.
Že to rodiče využívali, víme z ohlasů nejen dětí a rodičů, ale i kolegyň, které čerpaly náměty
i do svých předmětů a také z děkovných emailů.
Kladný ohlas u rodičů a účastníků měly společné akce, pro účastníky a jejich rodiče a
prarodiče. Letos to byly tyto akce: Halloween, Karneval, Vánoční vystoupení.
Preferovali jsme kolektivní spolupráci, možnost projevení žáka jako samostatné osobnosti.
Uplatňovali jsme znalosti o životním prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví. Vytvářeli jsme
spoustu podnětů pro trávení volného času. Každou činnost jsme vhodně motivovali a poté
zhodnotili, tak, aby i žák s autistickým spektrem měl šanci úspěchu. Do činností jsme se
snažili zapojovat všechny žáky, i ty méně aktivní. Přihlíželi jsme k fyziologickým potřebám
žáků
a předcházeli vzniku sociálně patologických jevů.
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 KRPŠ, což nemalou mírou přispívalo k příznivému klimatu v ŠD.
Vychovatelky přistupovaly k pracovním povinnostem velice profesionálně a zodpovědně.
Jejich práci nehodnotím velice kladně jen já, ale i rodiče, kteří se pravidelně zúčastnili akcí
školní družiny nebo ústně či elektronicky vyjádřili spokojenost s akcemi a provozem ŠD.
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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: Oherové, Kottové,
Sekaninové a Carbolové.
Závěrem chci poděkovat vedení školy za pomoc při organizování akcí a podporu, kterou
poskytuje školní družině v rámci možností školy.
V Brně 25. 6. 2020

Želmíra Bozánová
vedoucí vychovatelka
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Rok ve fotografiích
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ZÁŘÍ – Participativní rozpočet
V září pracovali žáci 5. – 9. tříd na projektu Participativní rozpočet, který každoročně pro
žáky ZŠ vyhlašuje ÚMČ Brno střed. Každá třída připravuje návrhy včetně přesného rozpočtu
na zařízení a vylepšení školy. Návrhy prochází hlasováním a vítězné jsou realizovány.
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ŘÍJEN – Sázíme lesy nové generace, aneb naše škola není jen
jazyková
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LISTOPAD – projekt Totalita aneb 30 let svobody
Naší novou tradicí je projektový den, který připravují žáci pátých tříd pro své mladší
spolužáky. Páťáci připraví workshopy na dané téma a 1. – 4. třídy si z nabídky vybírají.
Během dne tak každá třída absolvuje až 4 workshopy, které vedou naši šikovní páťáci.
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PROSINEC – Mikuláš v MŠ
Na mikulášké nadílce se vedle pedagogů tradičně podílejí v rolích andělů a čertů i naši
nejstarší žáci. Tentokrát potěšili nejen žáky prvního stupně, ale vydali se udělat radost i dětem
v mateřské školce, která je od 1.8.2019 součástí naší školy.
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LEDEN - Školení pedagogického sboru – RWCT
Naši pedagogové se stále aktivně vzdělávají – každý rok absolvuje celá sborovna blok
seminářů na pečlivě vybrané téma – tentokrát čtyřicetihodinový kurz Čtením a psaním ke
kritickému myšlení.
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ÚNOR – Masopust
Tradice spojené s Masopustem si děti připomněly při mnoha pestrých aktivitách napříč
školou, včetně reje masek ve školní družině.
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BŘEZEN – COVID 19 - začátek distanční výuky
V tomto náročném období distanční výuky jsme se společnými silami snažili nelehkou situaci
domácí výuky rodičům a žákům co nejvíc ulehčit a zpřehlednit. Vznikl web Společně
to zvládneme na přehledné zadávání učiva, výukových videí, návodů a dalších materiálů
po třídách a předmětech, svůj oddíl tu měla i školní družina. Všichni naši pedagogové nabízeli
video setkání jak se třídou, jako třídnické hodiny, aby se žáci měli možnost aspoň na dálku
setkat se svými spolužáky, tak minimálně jednou týdně i v jednotlivých předmětech. Naše
velké poděkování patří také všem rodičům, kteří domácí výuku přes všechny těžkosti zvládali
a s pedagogy skvěle spolupracovali a dnes už můžeme říct: SPOLEČNĚ JSME TO
ZVLÁDLI!
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KVĚTEN – částečný nástup do školy, výuka prezenční i distanční

Někteří rodiče žáků prvního stupně využili příležitosti a jejich děti se vrátily 25. května do
školních lavic. Pod vedením pedagogů plnili nejen zadané úkoly distančního vzdělávání,
procvičovali, opakovali, ale také využívali možnosti osobního kontaktu a konzultací.
Při náročném zvládání organizace výuky v patnáctičlenných skupinách a zároveň vedení
distančního vzdělávání nám velmi pomohlo pět dobrovolnic – studentek pedagogické fakulty,
které celých pět týdnů obětavě a nezištně s dětmi pracovaly. Za to jim patří velký dík.
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ČERVEN - Prvňáčci se dočkali svého prvního vysvědčení
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Události celého školního roku sledovala, dokumentovala
a natáčela naše školní televize TV Antonka.
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