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1.0 Základní charakteristika školy: 

  

ZŠ a MŠ Brno, Křenová 21 je úplná základní škola s 1. a 2. stupněm. Škola disponuje 1. až 9. 

ročníkem, dvěma odděleními školní družiny a mateřskou školou Mlýnská 27. Škola je spádovou 

školou městské části Brno-střed. Na škole je zřízeno 11 tříd běžných a 5 tříd zřízených podle § 

16 odst. 9 školského zákona (dříve třídy speciální), ve kterých jsou vzděláváni žáci s lehkým 

mentálním postižením. Dále máme zřízeny dvě přípravné třídy pro předškolní děti a děti s 

odkladem školní docházky.  

Neodmyslitelnou součástí školy je školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) s rozšířenou 

působností, které nabízí služby školního psychologa, výchovného poradce, speciálních 

pedagogů, sociálních pedagogů a školního metodika prevence. 

Škola vyučuje podle vzdělávacího programu ŠVP ZV „Pojďme se učit“. Výuka se podle ŠVP 

zaměřuje především na získávání znalostí a dovedností uplatnitelných v praktickém životě; 

činnostní a kooperativní učení; zavádění výuky výpočetní techniky napříč různými předměty. 

Škola se řadí mezi komunitní školy, které uplatňují ve výuce inkluzivní vzdělávání.  

Jsme zapojeni do celé řady dlouhodobých i krátkodobých projektů /viz níže/. 

 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola a mateřská škola Brno, Křenová 21, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: Úřad městské části města Brna, Brno-střed 

 

1.3 Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Lichtneger /od 1. 8. 2020/ 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  

Úplná základní škola s 1. a 2. stupněm, školní družinou a výdejnou stravy, 

jednou mateřskou školou – Mlýnská 27 

 

1.5 Kontakty:  Křenová 99/21, 602 00 Brno 

Telefon:  533 433 611, 737 451 338 

E-mail:   zskrenova@zskrenova.cz 

Datová schránka: kxdmbye 

Webová stránka: www.zskrenova.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zskrenova.cz/
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1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 
Kapacita 

1. stupeň 7/2 §16 5 124/13 17,71/6,5 (§ 16)  

2. stupeň 4/3 §16 4 76/23 19,0/7,67 (§ 16)  

Celkem 
11 + 5 

§16 
9 200/36 18,18//7,2 (§ 16) 300 

Přípravný ročník 2 1 23 23  

   

  

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

Datum zřízení: 18. 11. 2008 

Ve školním roce 2020–2021 proběhly volby do školské rady. 

Předseda a členové ŠR:   Mgr. Ludmila Kovářová (do 4/2021), 

Mgr. Tomáš Gaja (od 5/2021) – za pedagogické pracovníky 

     Pavla Kakurová – za zákonné zástupce žáků 

Mgr. Monika Syrovátková – za zřizovatele školy 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZV, Pojďme se učit 393/2017 1. – 9. 

Jiné specializace, zaměření:  
 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu 

Z  17-01 
Počet 

Počet strávníků 

děti   

a žáci 

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 13 ŠJ – výdejna Křenová 21  1 121 47 0 

L 13 ŠJ – výdejna Mlýnská 27 1  20   3 0 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování: 

 Křenová 21 Mlýnská 27 

Fyzické osoby 2 1 

Přepočtení na plně zaměstnané 0,6 0,91 
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1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 2 60 fyz. 3  / přepoč.  1,61 60 

 

 

Hodnocení zájmového vzdělávání ve školní družině 

V letošním školním roce byla školní družina naplněna počtem žáků – 47. Vzhledem 

k pandemické situaci COVID-19, kdy docházelo k několika omezením, byla letos docházka 

účastníků do školní družiny slabší. Žáci nechodili do školy, stěhovali se, odhlašovali se ze 

školní družiny. 

Školní družina má dvě oddělení: I. oddělení navštěvovali žáci 1. a 2. třídy, II. oddělení žáci 3. 

– 5. třídy. 

Všechny činnosti vycházely z celoročního plánu školní družiny, který vychází ze ŠVP ŠD. 

Letošním rokem byl ukončen 5-letý cyklus ŠVP ŠD. Od 1. 9. 2021 bude v platnosti nový ŠVP 

ŠD. 

V tomto školním roce, díky pandemii COVID-19, nemohly probíhat společné akce s rodiči a 

veřejností (např. mikulášské a vánoční besídky), školní akce (např. dílničky), nemohli jsme se 

účastnit výukových programů, organizovat společné činnosti mezi odděleními. Také 

neproběhla akce mezi družinami (Superstar ŠD). 

I přesto se nám činnosti ŠVP dařilo plnit, snažili jsme se rozvíjet u účastníků důležité osobnostní 

a sociální vlastnosti, aktivitu a samostatnost. Také jsme učili účastníky překonávat nezdar při 

práci, pracovat a hrát si v kolektivu. Snažili jsme se vzdělávat v oblastech, které nejsou obsahem 

vyučovacích předmětů. Svým působením jsme obohacovali účastníky novými poznatky 

z různorodých oblastí, vytvářeli jsme příjemné prostředí. Předcházeli jsme sociálně 

patologickým jevům.  Po vyučování jsme zařazovali činnosti, které byly důležité pro regeneraci 

sil po vyučování, v pravidelných činnostech jsme rozvíjeli u účastníků iniciativu, kreativitu, 

komunikační dovednosti, posilovali sebevědomí, představivost. Činnosti byly spojovány s 

pobytem na školní zahradě. 

Vytvářeli jsme vhodné podmínky pro odpočinek, uvolnění z vyučování různými hrami, 

hračkami, ale také zapojením účastníka do činností. 

Činnosti byly různorodé, byly zařazovány dle ročního období, aktuálního počasí a konkrétní 

situace. Vždy byla akceptována individualita účastníka. 

Většina aktivit byla vkládána na webové stránky školy. 

Pro rodiče a jejich žáky byla možnost navštěvovat Facebook školní družiny, kde mohli vybírat 

z rozmanitých činností, a tím být v neustálém kontaktu se školou. 

Aktivně jsme spolupracovali s vedením školy, zákonnými zástupci, pedagogy a pracovníky 

ŠPP. 
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1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem --- --- --- --- 

Z činnosti ŠK: --- 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

  Přepočtený/fyzický % 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 
27,93/30 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  24,18/26 86,57/86,66 

 

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: 1 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 8 

 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk 
učitelé 

muži ženy 

do 35 let 1 11 

36-50 let 2 7 

51 a více 0 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod --- --- 

Pracující důchodci pobírající důchod 2 4 

Celkem 5 29 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 9,85/21 

z toho  a) asistent pedagoga: 2,5/6 

        b) osobní asistent: 7,35/15 

        c) školní asistent: 0/0 

            d) doučovatel: 1/12 
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2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 5 

Přírodní vědy 2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
9 

Inkluze do škol 29 

Prevence násilí, subkultury 0 

Počítačová gramotnost 46 

Celkem 91 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 30 10 19 1 1 

2. 22 18 0 4 3 

3. 27 12 7 8 1 

4. 25 7 14 4 0 

5. 32 12 20 0 0 

Celkem za I. stupeň 136 59 60 17 4 

6. 24 3 20 1 1 

7. 31 2 25 4 3 

8. 24 1 16 7 1 

9. 20 0 15 5 0 

Celkem za II. 

stupeň 
99 6 76 17 5 

Celkem za školu 235 65 136 34 9 

Poznámka:54 žáků mělo náhradní hodnocení k 30. 9. 2021 (vysoká absence – nebyli hodnoceni). 

 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,43 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 608 

průměr na jednoho žáka: 2,59 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 
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3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU OU 

4-leté 

studium 

6-leté 

studium 

8-leté 

studium 

   

Počty přijatých žáků 0 0 0 7 3 1 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 20 77 

nižší ročník/5.ročník 6/0 23 

Celkem 26 100 

Pozn.: --- 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 36 

Důvody: Časté stěhování rodin, změna bydliště. Stává se, že se žák po nějaké době opět vrátí 

zpět. 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 24 

Důvody: Stěhování rodin, problémy na školách, nástup do tříd zřízených podle § 16 odst. 9 

školského zákona. 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

6-20021: Získávání a analyzování informací o činnosti škol a školských zařízení v období po 

návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Nebyla realizována žádná opatření. 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

VZP – pravidelná kontrola 

2-7-2021 Hospodaření s finančními prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

VZP – nebyla realizována žádná opatření. 

FKSP – oprava/doplnění „Pravidel a zásad čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb a 

zásadách jeho používání 
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5.0 Výkon státní správy 

 

5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  17 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 2 0 

Jiné 92 0 

 

 

 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

V tomto školním roce pracovalo školní poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně, 

školní psycholožka, speciální pedagožka a metodik prevence. 

Činnost ŠPP je zaměřena na žáky, pedagogy, ale i na rodiče našich žáků, protože škola je 

zatížena všemi možnými důsledky sociálního vyloučení (záškoláctví, výchovné i výukové 

problémy, nevyhovující bydlení, časté stěhování, pěstounská péče, umístění dětí ve SVP, DD, 

DÚ, mimo školu krádeže, kouření aj.). 

 

 

Hlavní úkoly ŠPP:  

• zajišťuje primární prevenci výchovných problémů a školní neúspěšnosti žáků, poskytuje 

odbornou pomoc a metodické vedení pedagogických pracovníků při práci se žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, 

• zajišťuje péči o žáky, kterým jsou poskytována podpůrná opatření 1. až 3. stupně, podílí 

se na vypracování individuálních vzdělávacích plánů, zajišťuje informované souhlasy a 

žádosti zákonných zástupců u doporučení ŠPZ, vyhodnocení poskytování podpůrných 

opatření, 

• zajišťuje psychologickou a speciálně pedagogickou péči, 

• nabízí pomoc při řešení krizových situací žáků, krizové intervence, 

• v řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků spolupracuje s dalšími institucemi 

(PPP, SVP, SPC, OSPOD, Policie ČR, PMS, zdravotnictví a další subjekty podle 

potřeby), 

• realizuje preventivní programy, 

• poskytuje odborná psychologická a speciálně pedagogická vyšetření, 

• zpracovává jednotnou metodiku postupu při řešení absencí a kontroluje její dodržování,  

• vede pohovory s rodiči, výchovné komise, 

• pomáhá zprostředkovat doučování ve škole a případně i mimo školu (Ratolest, DROM, 

IQ Roma servis), 

• v době koronavirové krize zajišťovali členové ŠPP individuální výuku pro žáky, 

metodickou podporu ostatním pedagogickým pracovníkům, pomáhali kontaktovat rodiny 

žáků, zajišťovali notebooky a internetové připojení pro žáky, případně zkontaktovali 

NNO a další. Byl zajištěný každodenní provoz ŠPP pro žáky, jejich zákonné zástupce i 

pracovníky školy. 
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Zhodnocení některých hlavních úkolů ŠPP ve školním roce 2020/2021 

 

Žáci (konzultace, poradenství, diagnostika): 

• krizové intervence řešené třídními učiteli a případně i ŠPP: vzhledem ke krizi 

neproběhly žádné závažné intervence (závažné narušování výuky, nerespektování 

učitele, drzé a vulgární chování, konflikt mezi spolužáky, fyzické napadání), 

• motivační a preventivní pohovory (aktuální bydliště, rodinná situace, docházka, 

chování), pohovory s rodiči na téma COVID, epidemiologická opatření, testování, 

očkování,  

• diagnostika vzdělávacích a výchovných problémů žáků, individuální vedení žáků 

s potřebou podpůrných opatření – 95 žáků (školní psycholožka). 

• Speciálně pedagogická péče: 

PSPP 1 až 2 h/týdně (doporučeno ŠPZ) – 15 žáků, 

speciálně pedagogická péče – 16 žáků,  

pedagogická intervence – 8 žáků 

• Dále byli žáci vyšetřeni v ŠPZ: 

nové a kontrolní vyšetření – 32 žáků,  

zařazení do přípravné třídy – 21 dětí,  

doporučení k odkladu povinné školní docházky – 17 dětí,  

doporučení k dodatečnému odkladu povinné školní docházky – 2 děti.  

 

Rodiče: 

• pohovory s rodiči formální (pozvání oficiální cestou se zápisem z jednání), neoficiální 

kontakty s rodiči (ústní domluva po vyučování, telefonicky, při neformálních akcích), 

důvody: preventivní opatření, nastavení pravidel spolupráce, poučení o řádném 

omlouvání absencí, aktuální bydliště, špatná hygiena, pomůcky, problémové chování), 

poradenství pro rodiče v oblasti prevence rizikového chování, 

• výchovné komise (při neomluvené a při vysoké absenci, ojediněle závažné výchovné 

problémy), v 1. pololetí  z důvodu koronavirové pandemie neproběhla žádná výchovná 

komise, v 2. pololetí  proběhlo 11 výchovných komisí.  

• zápis do 1. třídy a do přípravných tříd, vzhledem k pandemii, jsme měli každý dubnový 

týden určený 1 den, kdy rodiče mohli budoucí žáčky zapisovat a žádosti jsme přijímali  

i v dalších měsících, 

• návštěvy v rodinách (pozvání k pohovoru, na výchovnou komisi), 

• poradenství pro rodiče v oblasti psychologické a speciálně pedagogické péče. 

 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

• konzultace ke krizovým intervencím, 

• konzultace s pedagogy  – příprava na pohovory s rodiči, konzultace při zpracovávání 

zpráv pro OSPOD, Policii ČR (podklady), spolupráce při monitorování absencí žáků 

(tabulky absencí - kontrola), řešení krizových intervencí, problémového chování žáků; 

• metodické vedení při práci se žáky se SVP, při zpracování dotazníků pro ŠPZ, PLPP, 

IVP, 

• účast na pracovních a provozních poradách, pedagogických radách, metodických 

skupinách jednotlivých předmětů, metodické schůzky k vytvoření IVP, k jednotlivým 

žákům s doporučením ŠPZ, k nastavení podpory v 1. stupni PO, 
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• konzultace s vedením školy (problémové kauzy, agresivní rodiče, problematika týmu, 

aj.), 

• zprostředkování dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků dle aktuálních potřeb. 

 

Spolupráce s institucemi: 

• OSPOD – pravidelné, téměř každodenní předávání informací k docházce žáků, 

problémové kauzy (e-mail, telefonicky, poštou), PMS, 

• Policie ČR – výchovné zprávy, řešení absencí, svědecké výpovědi k některým kauzám, 

asistence při vedení výslechu žáků, 

• SPC Husovická, PPP Zachova, Voroněžská, KPPPB Veveří, SVP Kamenomlýnská, 

SVP Hlinky a HELP ME, DDÚ Hlinky, jiné školy, 

• Neziskové organizace (DROM, IQ Roma servis, Ratolest) – pomoc při spolupráci 

s problémovými rodinami, aktuální informace k rodinám, absence dětí, společné 

pohovory, 

• ostatní (zdravotnictví – ověřování nemocnosti u žáků s problémovou docházkou, pomoc 

při objednávání, vyplňování dotazníků pro psychiatrické ambulance, KHS). 
 

Škola podala hlášení o zanedbání školní docházky (na OSPOD, Přestupkovou komisi, popř. 

na Policii ČR) na 1 žáka školy. 

Ve školním roce 2020/2021 bylo vydáno celkem 6 dopisů pro lékaře a odesláno 108 

výchovných zpráv pro OSPOD, PMS a Policii ČR. 

Kariérové poradenství 

Vycházejícím žákům se i v tomto školním roce věnovala výchovná poradkyně i třídní učitelé. 

Kariérové poradenství bylo však ovlivněno uzavřením škol v důsledku pandemie koronaviru. 

Nemohly probíhat náborové akce v naší škole, kam jsou zvyklí pracovníci z jednotlivých 

středních škol a odborných učilišť chodit a provádět přednášky. Nebylo ani z naší strany možné 

navštěvovat školy, chodit na exkurze. Žákům se tedy výchovná poradkyně ve spolupráci s 

třídními učiteli věnovala na on-line hodinách. Probíhaly i konzultace s rodiči. Buď v on-line 

prostředí nebo telefonicky. Každý ze žáků obdržel výtisk Atlasu školství, kde spolu s rodiči 

hledali vhodný obor a školu pro jejich další uplatnění. 

Dr. Bělíková se žáky v tomto školním roce nevypracovávala testy profesní orientace, ale byla 

nápomocna, žáci i rodiče měli možnost konzultací. 

Předmět Výchova k volbě povolání je vyučována jako součást předmětů PČ v 8. a 9. třídě.  

Přijímací řízení ve školním roce 2020/2021 proběhlo v 8. a 9. ročníku. Vycházejících žáků bylo 

celkem 26, přihlášku si nepodalo 15 žáků. 

SŠ Brno, Charbulova – 4 žáci 

OU a PŠ Brno, Lomená – 1 žák 

SŠP Brno, Jílová – 3 žáci 

SOU tradičních řemesel, Brno – 3 žáci 
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6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet 

kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 VP VŠ 

školní metodik prevence 1 školení, semináře VŠ 

 

 

 
úvazek 

kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,7 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  1,2 speciální pedagog VŠ 

MŠ speciální pedagog 0,2 speciální pedagog VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce  1  

školní metodik prevence   1 

školní psycholog   1/1 

školní speciální pedagog  1  

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků: 

:: výchovný poradce: setkávání výchovných poradců, účast na seminářích 

:: školní metodik prevence: setkávání metodiků prevence, účast na seminářích, 

přednáškách 

 

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): 

– Posílení provozu školního poradenského pracoviště – 500 000 Kč 

– Příspěvek na školy v sociálně vyloučených lokalitách – 400 000 Kč 

– Síť brněnských otevřených škol – 84 000 Kč 

– Šablony II. – dočerpávání do 28. 2. 2021 
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6.3 Individuální integrace/ Žáci se SVP v běžných třídách 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Stupeň podpůrného 

opatření 

--- 1. 11 1. 

--- 1. 1 3. 

--- 2. 4 1. 

--- 2. 3 3. 

--- 3. 1 2. 

--- 3. 3 3. 

--- 4. 5 3. 

--- 5. 12 3. 

--- 6. 1 2. 

--- 7. 1 1. 

--- 7. 3 2. 

 7. 2 3. 

 8. 2 3. 

Celkem  49  

 

6.4 Skupinová integrace /Třídy zřízené podle § 16 odst. 9 ŠZ 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

mentální (lehké) 3. 6 3. 

mentální (lehké) 4. 6 3. 

mentální (lehké) 6. 7 3. 

mentální (lehké) 7. 6 3. 

mentální (lehké) 8. 7 3. 

mentální (lehké) 9. 3 3. 

Celkem  35  

 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

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

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

 

 
 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 0 0 

Přírodní vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 5 59 

Umělecké obory 4 40 

Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 

Jiné 1 20 

Celkem 10 119 



13 
 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 MAP II  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

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

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

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

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je 

zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské 

a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj 

potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá 

kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním 

v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním 

nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

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

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

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

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  
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Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále posiluje odbornost 

pedagogů partnerských škol a podporuje posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 

 

 

 

 

 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr 

 

Školní rok 2020-2021 byl ve znamení očekávání. Od 1. 8. 2020 měla škola nového 

ředitele a nově dvě paní zástupkyně – pro I. stupeň a pro II. stupeň ZŠ. Přijímali jsme nové 

asistenty pedagoga, čekaly nás volby do školské rady. 

Avšak hlavním úkolem bylo se vypořádat s covidovou dobou minulého školního roku. 

Upravovali jsme učební plány, ze strany MŠMT jsme měli metodická doporučení. Školní rok 

začal a vše vypadalo dobře. 

Již koncem měsíce září se covidová situace začala zhoršovat a opět došlo k uzavření 

škol. Přešli jsme na distanční výuku. Legislativně jsme byli připraveni. Avšak on-line výuka 

nebyla v tuto chvíli příliš reálná. Opět jsme přistoupili ke vzdělávání prostřednictvím obálek, 

do kterých vyučující v pravidelných intervalech připravovali učivo /pracovní listy, kopie 

učebnic a motivační dopisy pro žáky/. To si mohli v pracovních dnech žáci, popř. jejich rodiče, 

ve škole vyzvednout. Výukové materiály byly také zveřejněny na webových stránkách školy. 

Mateřská škola a přípravný ročník využíval Facebook, kde byla pro děti nachystána, krom 

pracovních listů a obrázků, také výuková videa, která natáčela paní učitelka. Prostřednictvím 

Facebooku byl navázán kontakt mezi žáky/rodiči a paní učitelkou ze školní družiny.  

Vypracované pracovní listy/obálky měli žáci odevzdávat zpět do školy, kde je následně učitelé 

kontrolovali. 

Oproti předchozímu roku jsme se aktivně pustili do realizace on-line výuky. Pracovníci 

školy absolvovali školení na školní systém Edookit. Dále jsme se začali scházet na pravidelných 

on-line poradách, kde jsme probírali možnosti on-line výuky. Učitelé byli seznamováni 

s možnostmi využití různých komunikačních platforem /např. MS Teams, Google Meet, 

Facebook, Messenger, WhatsApp…/. Začaly se realizovat první on-line hodiny. Po relativně 

krátkém čase se staly on-line hodiny běžnou součástí týdenní výuky. 

Velkou pomocí nám byla finanční podpora MŠMT na pořízení 25 ks notebooků, které 

posloužily pedagogům pro on-line výuku a přípravu výukových materiálů. Pro žáky se nám 

podařilo sehnat formou daru cca 11 starších notebooků, které jsme zapůjčili do rodin. Město 
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Brno nás finančně podpořilo v nákupu WiFi modemů, které jsme také zapůjčili potřebným 

rodinám. 

Většina našich žáků má speciální vzdělávací potřeby, proto práce pedagogických 

pracovníků vyžaduje značné úsilí na přípravu a samotný průběh výuky. Náročnost v běžných 

třídách je dále způsobena velkým počtem žáků se SVP a zvyšujícími se nároky na vzdělávání 

žáků ve třídách zřízených podle § 16 odst. 9 ŠZ s lehkým mentálním postižením. Z toho 

vyplývá, že vzdělávání distančním způsobem není pro náš typ školy úplně ideální. Přesto si 

troufáme tvrdit, že jsme se snažili udělat maximum, aby bylo vzdělávání co nejpřínosnější a 

zasáhlo co nejvíce našich žáků. 

Jarní návrat do škol jsme všichni uvítali. Testování zaměstnanců a žáků nám nečinilo 

větších potíží. Většina zaměstnanců školy se nechala očkovat. Někteří z nás si prodělali Covid. 

Jeden kolega nás kvůli Covidu opustil navždy. 

Závěr školního roku se nesl ve znamení výuky, upevňování vztahů, ale také se podařilo 

zorganizovat několik třídních výletů. 

Školní rok 2020-2021 nebyl opět standardní. Museli jsme se potýkat s překážkami, které 

jsme si jen těžko mohli představit. Díky zapáleným pedagogům, asistentům, ale také provozním 

zaměstnancům, se nám podařilo vše zvládnout. Za to jim patří velké díky! 

 

 

Nastavení nezbytných podmínek pro vzdělávání žáků ve školním roce 2020-2021: 

 

Mezi nejdůležitější podmínky pro vzdělávání dětí a žáků na naší škole patří: 

• zřízení dvou přípravných tříd; 

• individuální a skupinová speciálně pedagogická péče; 

• nasazení druhých pedagogů do výuky; 

• využití asistentů pedagoga ve výuce i volnočasových aktivitách; 

• menší počty žáků ve třídách; 

• odpovídající metody a formy práce; 

• specifické učebnice a materiály, výukový software; 

• pravidelná komunikace a zpětná vazba mezi vedením školy, učitelem, žákem a rodičem; 

• odborné poradenství pro žáky, rodiče i pedagogy – zajištěné školním psychologem, 

speciálním pedagogem a sociálním pedagogem; 

• odpovídající finanční zabezpečení provozu školy; 

• komunikace se zákonnými zástupci; 

• spolupráce s poradnami, neziskovým sektorem, OSPODem, Policií ČR atp. 
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Hodnocení Preventivního programu za školní rok 2020/2021 

 

Školní metodik prevence: Ing. Švehlíková Charlotta 

 

Podmínky školy: 

Škola plní preventivní program, který je závazným opatřením protidrogové (a jiných závislostí) 

politiky na škole. 

- ŘŠ je s PP podrobně seznámen. 

- Spolupráce s vedením školy je na velmi dobré úrovni. 

- Seznámení kolegů s programem probíhá na pedagogické radě a průběžně celý rok. 

- Škola má velké množství žáků ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

- Ve škole pracuje poradenský tým ve složení – výchovná poradkyně, metodik prevence, 

školní speciální pedagog a školní psycholog. 

- Dobře funguje spolupráce – poradenský tým, vedení školy, ostatní pedagogové. 

Jedenkrát měsíčně jsou pořádány porady ŠPP. 

- Veškeré aktivity plánované v oblasti prevence jsou uvedeny v Preventivním programu 

školy, jehož cílem je zprostředkovat informace o sociálně patologických jevech, ukázat 

co je jejich příčinou, pomoci 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. Preventivní program je 

realizován jako součást výuky ve všech ročnících a třídách této školy nabídkou 

volnočasových aktivit dlouhodobého charakteru i jednorázovými akcemi a spoluprací 

s rodiči. 

 

Co se na škole řešilo: 

Vzhledem k pandemii v loňském roce jsme řešili jen tři krizové situace. 

        První řešila slovní napadení učitele, kdy tři žákyně z 8. A třídy se vyjadřovaly nevybíravě 

k učiteli matematiky. Tento problém byl řešen  s třídním učitelem a žákyním byla uložena 

výchovná opatření. 

        Druhá krizová situace se řešila v 5. B třídě. Jednalo se o problém, který se udál mimo   

školu, kdy rvačku dvou dívek (jedna je z naší školy) natáčel na mobil žák naší školy. Ve třídě 

byla provedena beseda na téma kyberšikana, s žáky bylo pohovořeno. Situace se obešla bez 

výchovných opatření, protože se jednalo o problém mimo školu. 

         Třetí situaci jsme hned v počátku zachytili. Jednalo se o podezření na sebepoškozování 

u žákyně v 7. B.  Z její strany se jednalo jen o „styl“ a vnitřní stranu rukou jsme potom už jen 

pozorovali. Otec žákyně byl o celé věci informován. 


