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1.0 Základní charakteristika školy: 

Základní škola Brno, Otevřená 20a, příspěvková organizace, je školou neúplnou, 

bezbariérovou, pouze pro žáky 1. stupně, která nabízí základní vzdělání pro žáky z městské 

části Brno-Žebětín i z okolních městských částí. Škola je vhodně situována blízko mateřské 

školy Žabka, v klidné zóně, stranou dopravního ruchu. Kapacita školy je 340 žáků. Součástí 

školy je školní družina s kapacitou 150 žáků, která uskutečňuje zájmové vzdělávání pro žáky 

1. stupně. V budově školy se nachází i školní jídelna, která poskytuje stravování žákům 

školy. 

ZŠ Otevřená vyučuje v jedné budově, která se nachází v oploceném areálu s centrálním 

shromažďovacím místem a zelení. Škola disponuje 16 učebnami, z nichž jedna je jazyková 

učebna, jedna učebna výpočetní techniky, čtyři učebny praktického vyučování – keramika, 

cvičná kuchyňka a dvě dílny. V prostorách školní družiny se nachází multifunkční prostor 

pro výuku čtení, hudební výchovy a multimediální výchovy.  Dále má škola k dispozici dvě 

tělocvičny. Po materiální stránce je škola velmi dobře vybavena pomůckami, audiovizuální 

technikou a výpočetní technikou. Pro zajištění pitného režimu mají žáci k dispozici pitné 

fontány na centrálních chodbách. 

Od září 2015 je součástí školy i školní hřiště, které je tvořeno dvěma sektory. Sektorem spor-

tovním (běžecká dráha s hodem do dálky, skok daleký a hřiště na míčové a jiné sporty) a 

oddychovým, tvořeným třemi herními prvky, otevřeným ohništěm a altánem.  

   

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola Brno, Otevřená 20 a, příspěvková organizace, 641 00 Brno 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

ÚMČ Brno-Žebětín 

 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Dagmar Šenbergerová 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

1. stupeň – nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 340 

Školní družina – nejvyšší povolený počet žáků: 150  

 

1.5 Kontakty: 

telefon:  511119156 

e-mail:info@zszebetin.cz  

http: www.zszebetin.cz 

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 12 5 324 27 340 

2. stupeň 0 0 0 0 0 

Celkem 
12 5 324 27 340 

   

 

http://www.zszebetin.cz/


 

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

Datum zřízení: 13. 09. 2000 

Předseda a členové ŠR: 

• Suchý Jaroslav – předseda 

• Fránková Markéta 

• Gregorová Markéta 

• Sýkora Roman 

• Štroblová Marcela 

• Jurtík Martin 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích progra-

mů 

Číslo jednací Ročník 

Škola pro život  1. - 5. ročník 

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* 

 1 319 40 38 

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

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 31. 08. 2017 

Fyzické osoby 5 

Přepočtení na plně zaměstnané 5 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddě-

lení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 6 150 fyz. 6  / 

přepoč.  5,5 

150 

 

Z činnosti ŠD: 

V tomto školním roce byla maximální kapacita ŠD naplněna, docházelo 150 dětí. 

Všechna oddělení spolu i nadále spolupracovala. V únoru bylo pro děti přichystáno 

karnevalové odpoledne, kde na děti čekaly různé soutěže, diskotéka i promenáda 

v maskách. 

Činnost ŠD byla od 11. března 2020 přerušena z důvodu mimořádného nařízení vlá-

dy (COVID – 19). 

Všichni vychovatelé se tak zaměřili na úpravu dokumentace ŠD, jako byl např. řád 

ŠD, celoroční plán akcí. Tvořili i didaktické materiály, které budou sloužit 

k prohloubení učiva pro daný ročník.  Také se věnovali výzdobě prostoru školní 



družiny a tvorbě propagačního videa. Každý den se pomocí videohovorů spojovali 

s dětmi ze svého oddělení a i když se nejednalo o osobní kontakt, snažili se jim i tak 

na dálku věnovat. Ať už v podobě povídání, hádanek, čtení, vyrábění, apod.  

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet odděle-

ní  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 0 0 

Z činnosti ŠK: 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

V tomto školním roce pracovalo na naší škole celkem 46 zaměstnanců, z toho 18 učitelů 

(včetně ředitelky školy), 2 paní učitelky na rodičovské dovolené, psycholog školy, 6 vychova-

telů školní družiny, 5 asistentů pedagoga k integrovaným žákům, ekonomka, školník, správ-

ce TV - DPP, 2 vrátní, 4 uklízečky a 5 pracovnic školní jídelny.  

 

 

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

   Přepočtený / fy-

zický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovní-

ků 
26,61/29 91,75/100 

z toho odborně kvalifikovaných  25,02/27 92,66/100 

 

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: 1 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0  

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 13 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 2 

36-50 let 2 9 

51 a více 0 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 3 15 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 3,52/5 



z toho  a) asistent pedagoga: 5 

         b) osobní asistent: 0 

         c) školní asistent: 0 

             d) mentor: 0 

 

Na naší škole pracuje v 1. - 5. ročníku pět asistentek pedagoga.  

Na začátku školního roku 2019/20 obdržely asistentky boxy s didaktickými pomůckami, kte-

ré využívaly při výuce, popř. mimo výuku.  

Kromě práce se svěřenými žáky během přestávek a ve vyučování, pracovaly asistentky pe-

dagoga (dle zadání vyučujících) se svěřenými dětmi pravidelně dva dny v týdnu po vyučo-

vání a procvičovaly s nimi obtížnější učivo.  

Každý měsíc probíhaly pravidelné schůzky asistentů s výchovnou poradkyní, kde byly   

konzultovány záležitosti týkající se svěřených žáků. Každý asistent si vedl deník, do kterého 

pečlivě zapisoval vše o daném dítěti.  

 
 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků ško-

ly 

Typ kurzu Počet zúčastně-

ných pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 29 

Přírodní vědy 2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
67 

Inkluze do škol 6 

Prevence násilí, subkultury 1 

Celkem 105 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Jazykové programy a soutěže 

 

Český jazyk 

Rozvoji čtenářské gramotnosti žáků napomáhají nabídky knižních klubů Fragment, Egmont 

a Albatros, u nichž si děti i v letošním školním roce objednaly řadu zajímavých knih.  

V jednotlivých třídách probíhaly v rámci hodin čtení celoroční čtenářské soutěže, které byly 

vyhodnoceny na konci školního roku. Děti jsou motivovány k četbě také formou čtenářských 

dílen, které každý vyučující ČJ pravidelně zařazuje do výuky jazyka.  

Z důvodu virové pandemie a uzavření škol v jarních měsících se v tomto školním roce neu-

skutečnila tradiční recitační soutěž ani plánovaná soutěž z ČJ pro 3. – 5. ročník.  

 

Školní knihovna 

Ve školním roce 2019/2020 byla školní knihovna pro žáky zpočátku otevřena dvakrát týdně, 

v pondělí o velké přestávce a ve středu odpoledne v čase 13.10 – 13.30.  Pro velký zájem dětí 

o půjčování knih přibyl ještě jeden termín, a to v úterý o velké přestávce. Pravidelných čtená-

řů, kteří navštěvovali knihovnu, bylo zhruba okolo stovky. Mimo to si vyučující půjčovali 

knihy pro společnou četbu a se žáky chodili číst do knihovny.  



Na začátku a během školního roku proběhly besedy o knihovně ve 2. a v 5. ročnících. Bohu-

žel díky mimořádným opatřením neproběhly besedy se žáky prvních ročníků.  Besedy žáky 

velmi motivují, protože je přivedou do knihovny, kam by někteří z nich těžko hledali cestu a 

současně zjistí, jaké poklady knihovna ukrývá, tedy jaké krásné knihy v ní máme. Žáci dru-

hého ročníku měli besedu na téma „Knihy o zvířátkách“, žáci třetího ročníku okouzlily po-

hádky a žáci ze čtvrtých tříd se zasmáli humoru v literatuře. Žáci z pátých ročníků pak vy-

pluli „Na vlnách dobrodružství.“ Nejvíce se do knihovny vraceli žáci druhých tříd. 

Knihy domů si mohli půjčovat žáci na dobu čtyř týdnů a tuto dobu si mohli podle potřeby 

prodloužit. Děti si půjčovaly knihy, které jsou v dnešní době velmi populární, jako je Deník 

malého poseroutky, který napsal J. Kinney, dále měly zájem o Deník mimoňky R. R. Rus-

sellové, Malou baletku D. Bussellové, Harryho Pottera Joanne K. Rowlingové, nesmrtelné 

příběhy Čtyřlístku, ale chodily si půjčovat i knihy z tzv. klasické dětské literatury jako je 

Narnie C. S. Lewise, Dášeňku Karla Čapka nebo všechny díly Malého Mikuláše Reného Gos-

cinny. Stále velmi oblíbené jsou u dětí pohádky. Vypůjčeno bylo okolo 470 knih, což je 

vzhledem k tomu, že činnost knihovny byla ukončena v březnu, velmi potěšující a srovna-

telné s předchozím rokem.  

Někteří vyučující se více zaměřili na čtenářskou gramotnost a pořádali v rámci výuky čte-

nářské dílničky.  

Třídní učitelé si mohli vypůjčit do své třídy knihy, což někteří učinili.  

V současné době má knihovna zhruba 1289 svazků. Starší knihy jsou volně přístupné pro 

školní družinu i žáky a vyučující. Zálibu ve čtení také povzbuzují besedy i čtenářské dílnič-

ky, které umožňují dětem si v hodinách čtení zvolit tu správnou knihu, povzbuzují ke čtení a 

přispívají k rozvoji čtenářských kompetencí. 

 

Anglický jazyk 

Stejně jako v předchozím školním roce bylo naší první akcí anglicko-české divadlo, kterého 

se žáci 2. – 5. tříd zúčastnili už v září v rámci Evropského dne jazyků. Ve Společenském cen-

tru Bystrc jsme zhlédli představení Lazy Goat plné humorných scén a písniček. Žáci na něj 

byli připraveni díky pracovním listům a textům písní uveřejněných na stránkách pořádající 

společnosti. Měli možnost si s vyučujícími AJ projít příslušnou slovní zásobu, texty písní a 

zazpívat si i samotné písničky. Představení se dětem líbilo stejně jako v předchozích letech. 

Jako každý rok i tentokrát jsme spolu s dětmi dne 31. října oslavili Halloween. Tato oslava se 

u nás již stala tradicí a výuka probíhá vždy ve stejném halloweenském duchu – slovní úlohy, 

obrázky, příběhy. Většina dětí i vyučujících je oblečena do halloweenských kostýmů. Zřejmě 

především kvůli tomu se svátek těší velké oblibě.   

I školní kolo soutěže English Jungle se stalo nedílnou součástí každého školního roku. Do 

písemné části jsou zapojeny všechny děti v rámci hodin angličtiny, do ústního kola postupují 

jen ti nejlepší. Cílem bylo vybrat ty žáky, kteří budou naši školu reprezentovat v městském 

kole stejnojmenné soutěže na ZŠ J. A. Komenského Brno. Bohužel nám do ústní části letos 

zasáhlo uzavření škol kvůli koronaviru a soutěž jsme nemohli dokončit. Proběhla jen část 

písemná a u 1. a 5. ročníku část ústní. Žáky 3. – 5. ročníku už jsme nestihli vyzkoušet.  

Původně plánovaný Anglický projektový den se z výše uvedených důvodů také nemohl 

uskutečnit.  

Tradiční Book fair nám v tomto roce bohužel překazila přístavba školy a s tím spojené ome-

zení prostoru. Budeme doufat, že v příštím školním roce se tato akce opět bude moci usku-

tečnit, protože v předvánočním čase je to pro rodiče příležitost ke koupi hezkého dárku.  

Stejně jako v několika předchozích letech i letos měli žáci 4. a 5. ročníku možnost skládat 

Cambridgeské zkoušky YLE (Young Learners English Tests) ve dvou úrovních - Starters (za-

čátečníci) a Movers (mírně pokročilí), které jsou založeny na aktivitách určených speciálně 

pro děti na základních školách. Žáci prokazují své znalosti ve třech oblastech: poslech, čtení 



a psaní a ústní pohovor se zkoušejícím. Tyto zkoušky probíhají pod záštitou jazykové školy 

Hello Brno a v tomto školním roce se jich zúčastnilo 42 žáků, což je o 10 více než v roce loň-

ském. Na obě úrovně jsou žáci připravováni v rámci kroužků YLE Exam Preparation Starters 

a YLE Exam Preparation Movers. Naše škola získala certifikát a logo Preparation Centre, 

které jsou udělovány přímo University of Cambridge, je tedy možné realizovat tyto kroužky 

a v nich děti na zkoušku připravit. Na úroveň Starters jsou sice dostačující znalosti z běžných 

hodin angličtiny, přesto byl nově zaveden i kroužek přípravy pro tuto úroveň. Kvůli koro-

naviru musely být přípravné kroužky předčasně ukončeny, ale byly doplněny online hodi-

nami, které byly zaměřené právě na přípravu na zkoušky. I přes náročné podmínky způso-

bené uzavřením škol byly zkoušky jako každý rok realizovány přímo na naší škole, což je 

místo pro děti důvěrně známé, ve velmi přátelské atmosféře. Jen musely proběhnout 

v náhradním termínu, a to dne 23. 6. 2020. Výsledky jsme se dozvěděli v průběhu letních 

prázdnin. I přesto, že nám doba díky koronaviru nepřála, můžeme konstatovat, že děti byly 

na zkoušky dobře připravené, protože dosáhly výborných výsledků. 25 dětí získalo plný 

počet štítů, dalších 8 přišlo pouze o jediný štít v některé ze tří oblastí. Certifikáty budou dě-

tem předány dodatečně.  
 

Matematické soutěže a olympiády 

V tomto školním roce byla řada matematických soutěží zrušena z důvodu omezení souvisejí-

cích se šířením koronaviru. Žáci naší školy se zapojili do pěti matematických soutěží.  

V druhé polovině října se žáci 5. tříd zúčastnili školního kola Matesa. Do městského kola, 

které se konalo 12. listopadu v Tyršově základní škole, postoupilo celkem 209 žáků z 55 škol. 

Z naší školy postoupili 2 zástupci, ale ani jeden z nich nebyl úspěšným řešitelem městského 

kola. Letos potřetí se zájemci z pátého ročníku mohli zúčastnit Matematické olympiády. 

Zájem o tuto soutěž projevili čtyři žáci, všichni postoupili do dalšího kola. Okresní kolo se 

uskutečnilo 29. 1. v ZŠ Křídlovická a zúčastnili se ho tři žáci naší školy. Bohužel ani jeden 

nebyl úspěšný řešitel. Koncem ledna se uskutečnilo školní kolo Pythagoriády, soutěže urče-

né pro žáky pátých tříd. Do městského kola postoupili tři žáci. Městské kolo bylo pro letošní 

školní rok zrušeno. V druhé polovině února se zájemci ze čtvrtých a pátých tříd mohli zú-

častnit školního kola mezinárodní soutěže Pangea. O soutěž projevilo zájem šest žáků čtvr-

tých tříd a pět žáků pátých tříd. Do finálového kola, které bylo odloženo na 8. října 2020, po-

stoupil jeden žák. Poslední soutěží, do které se naší žáci letos zapojili, byla Logická olympi-

áda.  

 

Výtvarné soutěže 

Žáci naší školy se v tomto roce zapojili do několika výtvarných soutěží. Začátkem školního 

roku byla vyhlášena soutěž s podzimní tematikou nazvaná „Drakiáda“.  Z každé třídy byl 

vybrán jeden vítěz. Za první třídy Julie Polková, Karolína Koudelová a Jakub Audy, 

v druhých třídách zvítězili Nela Bradíková, Kateřina Putnová a Nela Pavlasová, ve čtvrtých 

třídách zabodovaly práce Nelly Jurové a Jana Veleckého a z pátých tříd se umístily na vítěz-

ných příčkách Barbora Porubská s Pavlínou Vaňkovou.  

Další výtvarná soutěž, tentokrát tematicky věnovaná ochraně vody, nesla název „Voděnka“. 

Nejlepší práce byly odeslány do soutěže Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Při této pří-

ležitosti si žáci zároveň připomněli zásady ochrany životního prostředí a důležitost správné-

ho chování vůči přírodě. Za každou třídu byli opět vybráni vítězové. Z prvních tříd se umís-

tily Viktorie Živná a Sofie Elsnerová, ze druhých tříd Veronika Gábicová a Nela Bradíková a 

ve třetích třídách byla vybrána práce Michaely Vackové. Čtvrté a páté třídy měly za úkol 

vypracovat literární práci s touto tematikou. Do soutěže pak byly poslány práce Nelly Jurové 

ze čtvrté třídy, Veroniky Nejedlé a Terezy Blažkové z pátého ročníku. 



K příležitosti 20. výročí založení záchranné stanice na zdejší přehradě uspořádala Městská 

policie Brno soutěž „Empík naděluje“, které se zúčastnili žáci druhých až čtvrtých tříd. Prá-

ce se velmi zdařily žákům druhých ročníků, ze kterých bylo vybráno hned několik vítězů: 

Barbora Klimčíková, Sofie Kysilková, Tomáš Diviš, Ela Kuklová, Michal Sedláček, David 

Burda a Jakub Hořt. V rámci třetích tříd zaujaly práce Kláry Komárkové, Marka Puchnera, 

Nely Brtníkové a Daniela Starého. Za čtvrté třídy se umístil Michal Slavík. 

Z důvodu nastalých událostí a s tím spojeným uzavřením škol se během druhého pololetí 

školního roku další soutěže nekonaly. 

Nejhezčí výtvory ze všech výtvarných soutěží byly v průběhu školního roku vystaveny na 

nástěnce ve vestibulu školy a odměněny diplomem a drobnými dárky. 

 

Hudební soutěže 

Školní kolo pěvecké soutěže se uskutečnilo 14. 11. 2019. Z každé třídy do školního kola po-

stoupili 2 – 3 nejlepší žáci. Výběr písní byl zcela libovolný, bylo možno využít i instrumen-

tálního doprovodu (karaoke). 

Soutěžilo se v 5 kategoriích podle ročníků. 

Vyhodnocení: 

1. ročníky: 1. místo – Barbora Maarová (1.A) a Klára Urbanová (1. B), čestné uznání Kristina 

Němcová (1. A) a Denisa Remešová (1.A). 

2. ročníky: 1. místo – Nela Pavlasová (1. C), 2. místo – Markéta Hásová (2. B), čestné uznání 

Barbora Klimčíková a Ella Kuklová (obě z 2. A). 

3. ročníky: 1. místo – Ada Überhüberová (3.A), 2. místo - Blanka Nováková (3. B), čestné 

uznání Sára Chromá a Michaela Vacková 

4. ročníky: 1. místo – Tomáš Urban (4. B), Marek Pokorný (4. B), čestné uznání Ondřej Řezáč 

(4. B) a Anežka Havlíčková (4. A). 

5. ročníky: 1. místo – Sára Dyntarová (5. B), 2. místo – Lucie Holešovská (5. B), čestné uznání 

– Anna Šípková (5. A).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek č. 1 Výherci pěvecké soutěže 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 2 Výherci pěvecké soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 Výherci pěvecké soutěže 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4 Výherci pěvecké soutěže 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 5 Výherci pěvecké soutěže 

 

Sportovní akce a soutěže 

V tomto školním roce se žáci naší školy zúčastnili následujících sportovních akcí: 
 

 

LISTOPAD 

Měsíc listopad se nesl ve znamení šplhu. Ve školním kole reprezentovali školu tito žáci: Lin-

dušková, Latala, Opluštil, Vašík, Hromková, Mikšíková, Jihlavcová, Pokorný,  Vrátničková, 

Stuchlík, Vaňková, Caha, Černý. V obvodním kole se umístili na 1. místě: Amálie Linduško-

vá 6,3 s  Marcela Hromková 5,9 s, Lukáš Stuchlík 5,2 s. Na 3. místě skončil  Marek Vašík 6,4 s. 

Všichni postoupili do městského finále Brna, ale tam už na stupně vítězů nedosáhli.  

Další listopadovou akcí byla České florbalové unie pro 1. stupeň ZŠ/ČFBÚ/, kde jsme skon-

čili na 2. místě. Byl to velký boj, ale první místo nám uniklo a do kraje jsme nepostoupili. 

V našem týmu byli: brankář - Šimon Černý a hráči: Matouš Slováček, Vašek Živný, Dominik 

Franzki, Lukáš Stuchlík, Ondřej Hájek, Jáchym Vrbas, Adam Hýpal, Marek Puchner a Oli-

vier Latala. Za týden v této soutěži reprezentovala školu i děvčata. Umístila se na 5. místě. 

V našem týmu byly: brankářka – Tereza Blažková a hráčky: Anna McSweeney, Štěpánka 

Jihlavcová, Valerie Herzogová, Karolína Kubíková, Sára Čermáková, Veronika Nejedlá a 

Sára Bednaříková 

 

PROSINEC 

V prosinci se naši žáci zúčastnili Novoměstského poháru ve florbalu. Postupně jsme se pro-

bojovali až do semifinále. Umístili jsme se na 5. místě. Atmosféra sehraných utkání byla 

bouřlivá a naše barvy úspěšně a s nadšením hájili: Šimon Černý, Matouš Slováček, Vašek 

Živný,  Dominik Franzki, Lukáš Stuchlík, Adam Hýpal, Nico Weber. V bráně chytal Ondřej 

Hájek. 

 

LEDEN 

Ve škole proběhl novoroční florbalový turnaj, který naši žáci velmi prožívají. Nejlepším 

týmem byla 4. A. Málokdy se stane, že čtvrťáci porazí páťáky. Bylo to milé překvapení. Všem 

se tato akce moc líbila.  

Měsíc leden pro naše žáky znamenal také účast na Plaveckých závodech na ZŠ Jasanová 

v Jundrově. Šlo o turnaj Otevřených škol. V kategorii 1. - 3. ročníků nás reprezentovali: 



Adam Jakubec, Vít Kaplan, Albert Hronek, Alena Kudová, Adéla Mrázová, Sarah McSwee-

ney. Atmosféra byla výborná a ve štafetě jsme skončili na 9. místě. 

Druhý týden bojovali starší žáci v kategorii 4. - 5. třídy: Jakub Jihlavec, Dominik Brtník, Jan 

Blažek, Lucie Kalendová, Anna McSweeney, Tereza Blažková. Ve štafetě jsme se umístili na 

12. místě. Letos jsme nedosáhli na stupně vítězů, ale to nás neodradilo a další rok se opět 

zúčastníme.  

 

ÚNOR 

V tomto měsíci měl proběhnout turnaj ve stolním tenisu/sportovní klání pro veřejnost. Bo-

hužel se nám nenahlásilo tolik lidí, aby se akce mohla uskutečnit. Tak snad příště.    

 

Celkově jsme si všechny sportovní akce velmi užili a v příštím školním roce se jich opětovně 

zúčastníme. 

 

Projekty a akce v rámci EVVO 

Environmentální výchova byla zařazena do výuky v rámci průřezových témat do vzděláva-

cího obsahu v těchto předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda, anglický jazyk, český 

jazyk, výtvarná výchova, pracovní výchova a hudební výchova. O chystaných akcích byli 

zaměstnanci školy informováni na metodických komisích a pedagogických poradách. Výuka 

byla také realizována v rámci výukových programů v centrech ekologické výchovy a středis-

cích volného času.  Na chodbách školy jsou rozmístěny nádoby na tříděný odpad. Žáci vyu-

žívali k procházkám krásné okolí školy, blízké lesy a rybník a také přírodní učebnu na po-

zemku školy. 

V září navštívili žáci 3. tříd program Jak roste chléb v SVČ Lipka. Environmentální aktivity 

byly zařazeny i během adaptačního pobytu prvních tříd v Jeseníkách. 

V říjnu se zúčastnili žáci 4. tříd programu Nech brouka žít a žáci 5. tříd se dověděli, jak 

dlouho trvá, než se jim dostane na stůl jejich oblíbená čokoláda v programu Cesta do Ekvá-

doru. 

Žáci celé školy si také prohlédli produkty místních zahrádkářů na tradiční podzimní výstavě 

ovoce a zeleniny v Katolickém domě. 

V listopadu vyrazili žáci 4. tříd do SVČ Rozmarýnek na výukový program Případ dr. Sacha-

rin a žáci 5. ročníků shlédli nádhernou prezentaci od Planety Země, tentokrát na téma Ko-

lumbie – ráj slasti a neřesti. 

V prosinci opět vyrazili ti nejmenší z naší školy do Bystroušky, aby si popovídali o vánoč-

ních zvycích, upekli perníčky a vyrobili ozdoby. Ve škole také proběhly vánoční dílny nejen 

pro žáky školy, ale také pro veřejnost. 

Během zimního období probíhal na škole sběr pomerančové kůry, pečovali jsme o pokojové 

rostliny ve třídách a na chodbách a zorganizovali jsme adopci zvířete v ZOO. 

Na zbytek školního roku byly plánovány ještě další aktivity, např. Den vody, Den Země, 

další výukové programy v centrech ekologické výchovy, školy v přírodě, školní výlety aj. 

Vzhledem k uzavření škol jsme však  již tyto akce nezvládli uskutečnit.  

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospěl  Opakuje 

1. 84 84 0 0 0 
2. 74 73 1 0 0 

3. 52 51 1 0 0 

4. 54 49 5 0 0 

5. 60 54 6 0 0 

Celkem za I. stupeň 324 311 13 0 0 

6. 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 

8. 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 

Celkem za II. stupeň 0 0 0 0 0 

Celkem za školu 324 311 13 0 0 

 

Kulturní a vzdělávací akce 

V uplynulém školním roce byla pro žáky naší školy připravena celá řada rozmanitých kul-

turních akcí, ačkoliv z důvodu pandemie nebylo bohužel možné všechny uskutečnit. 

Školní rok jsme v měsíci září zahájili již tradičním ceremoniálem, kterým je pasování prv-

ňáčků. Paní učitelky v čele s paní ředitelkou oblékly v tento slavnostní zářijový den králov-

ské róby a symbolicky uvedly naše nejmladší žáky do nového období školní docházky.  

V listopadu proběhlo oblíbené „Podzimní deskohraní“, po němž nejúspěšnější žáci postou-

pili do městského kola, ve kterém statečně reprezentovali naši školu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 6 Podzimní deskohraní 

 

V adventním období byli žáci odměněni za svou usilovnou práci a navštívili filmové před-

stavení v brněnském Špalíčku. Každý žák si mohl vybrat, který ze čtyř promítaných filmů 

zhlédne, a u toho si pochutnat na nabízeném občerstvení. Tradičně navštívil naši školu také 

Mikuláš v hojném doprovodu čertů a andělů. Mikuláš samozřejmě nepřišel s prázdnou, na-

opak obdařil bohatou nadílkou všechny hodné děti a slitoval se i nad drobnými hříšníky. Pro 

žáky byl připraven „Mikulášský den plný her a zábavy“. Vánočně jsme se naladili na tradič-

ní výstavě betlémů v Žebětíně, kde žáci každoročně obdivují betlémy z rozličných materiálů. 

Vánoční čas poté završil dopolední koncert žáků ZUŠ Františka Jílka a besídky 

s rozdáváním dárečků v jednotlivých třídách. 



Po vyání pololetních vysvědčení jsme měsíc leden zakončili magickým vystoupením kou-

zelníka Katonase, jež se neslo v duchu triků a humorných výstupů. 

V měsíci únoru jsme si zatančili a zazpívali na vzdělávacím koncertu skupiny Marbo, který 

proběhl v tělocvičně školy. Chytlavé písničky od oblíbených interpretů našich žáků jsme si 

poté s radostí zazpívali také v hudební výchově. 

 

Obrázek č. 7 Koncert skupiny Marbo 

 

Jak je již na naší škole zvykem, i letos jsme spolu se žáky oslavili Den dětí. Oslavy probíhaly 

v každé třídě zvlášť a děti si svůj den skutečně užily. Z důvodu epidemie Covid-19 a opatře-

ní z toho vyplývajících jsme bohužel nemohli s našimi žáky vyrazit na tolik očekávané školy 

v přírodě a jednodenní výlety.  

 

Akce tříd 

 

První třídy 

Školní rok zahájili prvňáčci slavnostně společně se svými rodiči, třídními učitelkami a zá-

stupci obecního úřadu 2. 9. 2019.  Byli přivítáni do řad školáků a dostali na uvítanou knihu 

s věnováním od autora Františka Zacharníka, který je místním občanem.  

Na začátku měsíce září opět proběhlo tradiční fotografování prvňáčků do deníku MF Dnes. 

Koncem tohoto měsíce jsme s našimi prvňáčky vyrazili do Rokytnice nad Rokytnou, kde 

jsme s dětmi strávili tři dny v rekreačním středisku Březová. Měsíc říjen proběhl ve znamení 

pasování. Nejdříve děti v místní knihovně získaly z rukou krále Knihomíra titul čtenáře. Ná-

sledně se děti zúčastnily za přítomnosti svých rodičů slavnostního ceremoniálu Pasování 

prvňáčků v místním Katolickém domě. Ani letos nechyběla královna, dvorní dámy, šermíři a 

trubači. Každý prvňáček dostal šerpu, glejt, zlatý dukát a zavázal se být vzorným školákem. 

Paní ředitelka na závěr popřála žákům hodně úspěchů ve škole a děti společně zazpívaly 

nacvičenou písničku.  

V adventní době se žáci seznámili s vánočními tradicemi a zvyky. Navštívili jsme 

v žebětínském Katolickém domě výstavu betlémů. Kromě toho si žáci mohli prohlédnout 

učebnice a školní pomůcky, které používali jejich babičky a dědečkové. Poslední den před 

vánočními prázdninami se žáci ve třídě sešli u vánočního stromečku na společné besídce. 

K vytvoření vánoční atmosféry přispělo společné zpívání koled, vyrábění vánočních přání-

ček a ochutnávka cukroví, které děti napekly společně se svými maminkami. Radost dětem 

udělala také knížka, kterou každému Ježíšek nadělil pod stromeček.   



V únoru jsme si společně připomněli Den vzácných onemocnění, které letos připadlo na oje-

dinělé datum 29. února. Všechny děti, které chtěly podpořit spolužačku z ročníku s jedním 

z těchto onemocnění, odcházely domů s pomalovaným obličejem.  

Než školní docházku přerušila koronavirová pandemie, přišly nás navštívit děti z MŠ. Před-

školáci měli možnost si vyzkoušet, jaké to je být na jeden den prvňáčkem, seznámili se se 

školním prostředím, zasoutěžili si v tělocvičně a podívali se do 1. tříd, co už umí jejich starší 

kamarádi. 

Den dětí jsme společně oslavili na školním hřišti, kde děti zdolávaly rozmanité sportovní 

disciplíny. Odměnou za splněné úkoly jim byl diplom a drobné sladkosti. 

 

Druhé třídy 
V září jsme navštívili divadlo Radost, kde jsme zhlédli pohádku Jája a Pája. V rámci výuky 

anglického jazyka jsme jeli do Besedního domu na anglické představení „Lazy goat“. 

Ku příležitosti prevence rizikových sportů a chování v dopravě jsme v říjnu společně navští-

vili dopravní hřiště při ZŠ Pastviny. Zde si žáci ověřili své znalosti z oblasti dopravní výcho-

vy, a to jak teoreticky, tak i prakticky. V roli cyklistů, chodců i motoristů se snažili zvládnout 

situace v silničním provozu.  

K rozšíření výuky prvouky jsme v prosinci zařadili besedu o zdravé výživě. Děti skládaly 

výživovou pyramidu a porovnávaly zdravou a nezdravou stravu.  

V předvánočním čase se konal v malé tělocvičně koncert, na kterém vystupovali žáci naší 

školy, kteří navštěvují ZUŠ. Ostatní děti se seznámily s různými dechovými nástroji a spo-

lečně si zazpívaly známé písničky. S blížícími se vánočními svátky jsme se zaměřili na české 

tradice a zvyky. Navštívili jsme v žebětínském Katolickém domě výstavu betlémů. 

K rozšíření výuky prvouky jsme zařadili návštěvu CVČ Bystrouška. Žáci se zúčastnili výu-

kového programu Vánoce II. Všichni si upekli malou vánočku a ozdobili si větvičku. Na zá-

věr programu si povídali o vánočních zvycích. Další akcí, na které se děti podílely, byl pre-

ventivně výchovný program z oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Hasík. Na 

závěr kalendářního roku se obě třídy se svými třídními učitelkami sešly u vánočního stro-

mečku na společné besídce. Děti ochutnaly cukroví, které napekly s maminkami, zazpívaly 

koledy a rozdaly si u vánočního stromečku drobné dárky. 

 

Třetí třídy 

V měsíci září byla naše třída 3. A na divadelním představení v anglickém jazyce. Děti měly 

možnost zjistit, jak jsou na tom se slovní zásobou a zda dokáží porozumět plynulému mlu-

venému slovu v angličtině.  

V říjnu byl objednán program do CVČ Lipka s tématem „Jak roste chléb“ – děti byly sezná-

meny s cestou chleba z pole až na náš stůl. V pohádce se zamyslely nad významem půdy pro 

obživu člověka. Vyzkoušely si mlácení obilí cepem v zahradě, mletí mouky, přípravu těsta a 

pečení chlebánků. Poslední den tohoto měsíce patřil Halloweenu, strašidlům a zábavným 

úkolům.  

Listopad byl ve znamení nekuřáckého dne. Připomněli jsme si, jak je zdraví důležité, jak je 

důležitý pohyb a zdravá strava.  

Před Vánoci třída navštívila filmové představení dle vlastního výběru. Následoval Mikuláš-

ský den plný her, nadílky a zábavných pracovních listů. Se starým rokem jsme se rozloučili 

vánoční besídkou, výrobou vánočních ozdob, ochutnávkou cukroví, povídáním si o vánoč-

ních tradicích a nakonec rozdáváním dárků.  

Nový rok byl tradičně zahájen „Novoročním turnajem ve florbale“, kde naše třída získala 1. 

a 3. místo. Za odměnu za vysvědčení se děti zúčastnily kouzelnického představení plného 

zábavných triků a humorných vstupů.  



Vzhledem k virové pandemii jsme bohužel v květnu a červnu nemohli absolvovat školu 

v přírodě a zúčastnit se jednodenních výletů.  

První červnový den patřil MDD. Byl to den plný her na fotbalovém hřišti. Děti byly rozděle-

ny do družstev a každé družstvo mělo jinou sportovní aktivitu (tenis, házení talířem, skoky 

přes švihadlo, trefa na fotbalovou branku). Po určitém časovém intervalu se družstva vymě-

nila na další stanoviště. 
 

V měsíci září 3. B spolu se zbytkem školy navštívila divadelní představení v anglickém jazy-

ce. Děti si vyzkoušely, jak rozumí plynulé anglické promluvě a celé představení si velmi uži-

ly.  

V říjnu jsme se vydali do CVČ Lipka, kde jsme zjistili „Jak roste chléb“ – děti byly seznáme-

ny s cestou chleba z pole až na náš stůl. Spolu s lektorkami se zamyslely nad významem pů-

dy pro obživu člověka, vyzkoušely si mlácení obilí cepem, mletí mouky, přípravu těsta a 

pečení chlebových placek. Poslední den tohoto měsíce patřil Halloweenu, strašidlům, zábav-

ným úkolům, a také mlsání dobrot, které si děti na oslavu svátku přinesly z domu.  

V listopadu jsme si v průběhu nekuřáckého dne připomněli, jak ohrožující pro zdraví člově-

ka je kouření cigaret a jak je naopak důležitý pohyb a zdravá strava.  

V prosinci nás navštívil pan psycholog ze sdružení SPONDEA se svým preventivním pro-

gramem „Zpátky v čase“, který s dětmi hravou formou probral správné řešení konfliktů 

různého druhu. 

Před Vánoci pak byly děti odměněny filmovým představením dle vlastního výběru v kině 

Velký Špalíček, načež následoval Mikulášský den plný her a nadílky. Se starým rokem jsme 

se rozloučili vánoční besídkou spojenou s ochutnávkou cukroví, povídáním si o vánočních 

tradicích a nakonec dlouho očekávaným a radostným rozdáváním dárků.  

Nový rok byl, jak je již na naší škole tradicí, zahájen „Novoročním turnajem ve florbalu“, kde 

týmy z naší třídy vybojovaly 2. a 4. místo. Po vydání pololetních vysvědčení se děti potěšily 

na kouzelnickém představení, kde zábavným trikům neunikly ani některé paní učitelky.  

Vzhledem k virové pandemii jsme bohužel v květnu a červnu nemohli absolvovat školu 

v přírodě a zúčastnit se jednodenních výletů.  

První červnový den patřil MDD. Naše třída si ho užila na fotbalovém hřišti v Žebětíně. Děti 

zdolaly rozličné sportovní aktivity a ochutnaly dobroty z místního občerstvení, z čehož měly 

největší radost. 

 

Čtvrté třídy 

Žáci 4. A se kromě společných akcí školy a projektových dnů zúčastnili také dalších akcí při-

pravených pro jejich třídu. V říjnu navštívili středisko Lipka, kde pro ně byl přichystaný vý-

ukový program se zaměřením na ekologii Nech brouka žít. Environmentálně byl pojatý i 

listopadový program v Rozmarýnku Případ doktor Sacharin. Vánoční svátky oslavili žáci 

uspořádáním vlastní besídky, kde zpívali koledy, povídali si o vánočních svátcích a zvycích 

a na závěr si ve třídě vzájemně rozdali dárky. Ve druhém pololetí byly vlivem událostí mno-

hé akce, včetně školy v přírodě, zrušeny. Po návratu do školy si třída uspořádala na oslavu 

Mezinárodního dne dětí přírodovědnou vycházku do lesní obory k výběhu s divočáky. Ces-

tou žáci poznávali rostliny a přírodniny, se kterými si již dříve seznámili v hodinách příro-

dovědy. 

 

Žáci 4. B si kromě společných akcí školy zorganizovali i akce pro svoji třídu. V říjnu vyrazili 

na dopravní hřiště (Empík cyklista) a do Lipky na výukový program Nech brouka žít. 

V listopadu si užili v Rozmarýnku výukový program Případ doktor Sacharin. Ve druhém 

pololetí byly všechny akce, včetně školy v přírodě, zrušeny. 

 



Páté třídy 

Páté třídy měly naplánovány akce na měsíce květen a červen. Z důvodu pandemie Covid-19 

byly veškeré akce zrušeny. 

 

Školy v přírodě  

Z důvodu uzavření škol od 11. 3. do 24. 5. 2020 a pokynů MŠMT byly veškeré plánované 

školy v přírodě zrušeny. 

 

Adaptační pobyt žáků 1. ročníku 25. 09. – 27. 09. 2019 Rokytnice nad Rokytnou 

Koncem tohoto měsíce jsme s našimi prvňáčky vyrazili do Rokytnice nad Rokytnou, kde 

jsme s 57 dětmi strávili tři dny v rekreačním středisku Březová. Děti zde absolvovaly spoustu 

sportovních aktivit, vyzkoušely si týmové hry, dětské lanové centrum, bungee trampolínu, 

střelbu lukem a nově postavené hřiště ve tvaru hradu. Pedagogové i děti se měli možnost 

vzájemně poznat i mimo budovu školy. Pobyt přispěl ke stmelení tříd, vytvoření třídních 

pravidel a pomohl k rozvoji jejich samostatnosti. 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0 

průměr na jednoho žáka: 0  

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 2 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté stu-

dium 

6 leté stu-

dium 

8 leté stu-

dium 

  

Počty přijatých žáků 

 
0 0 8 0 0 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 0 0 

nižší ročník/ 5. ročník 0/60 0/100 

Celkem 60 100 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 8 

Důvody: stěhování, rodinné důvody 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 8 

Důvody: rodinné důvody, stěhování 

 



4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

Naše škole se pravidelně účastní celorepublikového srovnávacího testování 3. a 5. tříd, které 

organizuje společnost SCIO. V letošním školním roce však z důvodu koronavirové pandemie 

bylo toto testování zrušeno. Nicméně předpokládáme, že se příští školní rok již tohoto testo-

vání opět zúčastníme. 
 

Hodnocení plánu výchovného poradce  

Práce výchovného poradce v podmínkách školy je dána organizací, a také plánem práce, 

který je předkládán na začátku školního roku ředitelce školy. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme vzdělávali žáky zdravotně znevýhodněné, s poruchami uče-

ní a chování, žáka s logopedickou vadou, žáky s autismem, žáka se středně těžkou oční va-

dou i žáka nadaného.  

Výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala porad VP a komunikovala se zástupci PPP 

Zachova, PPP Veveří, SPC Veslařská, PPP Voroněžská, SPC Štolcova, SPC Kamenomlýnská a 

SPC Kociánka. Někteří zástupci zmíněných institucí osobně navštívili školu a řešili vzdělá-

vání žáků vyšetřených v jejich zařízeních. Ke konci školního roku byla vyhodnocena pod-

půrná opatření se všemi zmíněnými institucemi a doložen formulář PO, který si zmíněná 

zařízení zakládají do své dokumentace. Vyučující dodali výchovné poradkyni formulář vy-

hodnocení PO, který je založen v dokumentaci VP pro školní rok 2019/20. 

Naše škola také úzce spolupracovala se sociálním odborem ÚMČ Žebětín a ÚMČ Bystrc. 

Všechny odbory byly nápomocny s řešením problémů v rodinách, a také spolupracovaly při 

aktuálně vzniklých problémech. 

Během roku jsme řešili výchovné a výukové problémy v součinnosti s třídními učiteli, školní 

psycholožkou, výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, speciální pedagožkou a ředitel-

kou školy. Vyučující si průběžně na metodických komisích předávali informace o práci jed-

notlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žácích nada-

ných. Žáci, kteří byli pravidelně sledováni, navštěvovali kroužky a setkání zaměřená na 

podporu oslabených funkcí (Dys-klub, projekt „Doučovatel“, Předmět speciálně pedagogic-

ké péče a byly jim poskytovány také hodiny pedagogické intervence). Dále s některými žáky 

pracovala školní psycholožka. Jednalo se především o děti z 1. C, 2. A, B, 4. A, B. Výchovná 

poradkyně pravidelně jedenkrát týdně vedla „Dys-klub“ a v rámci projektu „Doučovatel“ 

pracovala také se žáky, kteří měli výukové problémy (tím se snažila předcházet školní neú-

spěšnosti). Z důvodu předběžné depistáže vedla výchovná poradkyně s kolegyní „Eduka-

tivní skupinky“ pro budoucí prvňáčky. 

Školní poradenské pracoviště společně s ředitelkou školy řešilo problémy se vztahy ve tří-

dách. Jednalo se hlavně o třídy 2. B, 4. A a B. Potíže s problémovým chováním jsme řešili ve 

třídě 4. B, kde se nám objevovalo nevhodné chování žáků, neustálé potyčky, napadání žáků, 

vulgární chování a mluva. Problémy řešil pan učitel třídní, který (po domluvě s vedením 

školy) požádal o výchovné komise a jednání s rodiči. Rodiče byli detailně seznámeni s ne-

vhodným chováním jejich dětí a byla jim navržena řešení vedoucí k nápravě. V 1. třídě řeší-

me potíže s nezralým žákem, který ve vzdělávacím procesu opakovaně selhává kvůli školní 

nezralosti. S rodiči byla zahájena pravidelná jednání o tom, jak situaci co nejlépe vyřešit. Dal-

ší problém jsme řešili s žákem v 2. ročníku, který měl časté absence a nezvládal si osvojit 

probrané učivo.  

V průběhu celého školního roku jsme řešili spolu s ředitelkou školy a zákonnými zástupci na 

výchovných komisích výchovné a výukové problémy, které se aktuálně vyskytly. 

Po dobu celého školního roku jsme sledovali, zda se mezi žáky neprojevují náznaky šikany, 

upozorňovali a připomínali, jak se šikana projevuje, co to vůbec je a jaké mohou být formy. 

Dále jsme průběžně informovali všechny ročníky o nebezpečí drog, alkoholu a kouření. Ne-



ustále se všichni snažíme zlepšovat v práci s dětmi, přijímat a začleňovat žáky s různým 

znevýhodněním do běžného procesu do běžných tříd.  

Na závěr mohu konstatovat, že se podařilo plán splnit.  
 

Hodnocení školního psychologa 

Do konce roku 2019 byla činnost školní psycholožky prováděna v rámci plného úvazku, od 

ledna 2020 byla činnost zkrácena na ¾ úvazku, speciální pedagogická péče byla prováděna 

nad rámec úvazku. Do celoroční práce zasáhla karanténa a nouzový stav, vyhlášený pro 

celou Českou republiku 12. března 2020. Z důvodu uzavření škol byla po tomto datu přímá 

činnost vyloučena a postupně se činnost psycholožky  přesměrovala na dálkovou formu 

komunikace.  Od 16. 3. 2020 do 25. 5. 2020 probíhaly hodiny speciální pedagogické péče a 

konzultace se školní psycholožkou pouze on-line formou. Ke komunikaci sloužily aplikace 

jako WhatsApp, Messenger, Skype a Meet. Od 25. 5. 2020 se školní psycholožka podílela na 

každodenním zajištění organizace výuky v omezených podmínkách fungování školy dané 

preventivními opatřeními proti šíření koronaviru.  

 

S třídními učiteli i ostatními vyučujícími byla po celý rok udržována dobrá spolupráce, byly 

diskutovány postupy výuky a přístupy k výuce žáků vyžadujících zvýšenou péči. Během 

prvního a části druhého pololetí školní psycholožka sledovala a konzultovala s vyučujícími 

naplňování podpůrných opatření u jednotlivých žáků ve třídách dle doporučení PPP nebo 

na základě výsledků v diagnostice schopností a dovedností ve čtení a psaní. Za dobu výuky 

ve školním roce 2019/2020 bylo uskutečněno 20 školních diagnostik schopností a dovedností.  

 

Školní psycholožka se podílela na fungování školního poradenského pracoviště a účastnila 

se pravidelných setkávání týmu ŠPP. Po dohodě s  třídními učiteli a rodiči, absolvovaly 

všechny děti, u kterých byla zvažována  návštěva na PPP, se školní psycholožkou nejprve 

diagnostiku schopností a dovedností ve čtení a psaní a případně také diagnostiku schopností 

a dovedností v matematice. Po vyhodnocení této diagnostiky následovala konzultace 

s vyučujícími dítěte a s jeho zákonnými zástupci. Na základě výsledků diagnostiky byla 

některým dětem a jejich zákonným zástupcům doporučena návštěva školního poradenského 

zařízení – PPP, SPC.  Některým byla nastavena jen mírná podpůrná opatření a individuální 

přístup bez nutnosti další návštěvy PPP. S Pedagogicko-psychologickou poradnou Zachova, 

kam byla odeslána většina dětí z naší školy, byla udržována po celý rok úzká spolupráce. 

Ojediněle si rodiče objednali návštěvu na PPP sami, bez předchozí konzultace s třídním 

učitelem nebo psychologem.  

 

Během celého roku navštěvovala školní psycholožka opakovaně ve vyučování jednotlivé 

třídy za účelem sledování spolupráce žáků s vyučujícím, pozorování vzájemných vztahů 

mezi dětmi a poznávání celkové atmosféry ve třídách. Následně byla pozorování 

konzultována s vyučujícími, a tam, kde to bylo žádané a potřebné, byla vyučujícím 

poskytnuta podpora a doporuční pro jejich další pedagogické působení.  

 

Třídní učitelé využívali konzultací s psycholožkou převážně k řešení přístupu a nastavení 

podpůrných opatření u žáků vyžadujících specifický individuání přístup, ať už se jednalo o 

žáky s poruchami učení, poruchami chování či dalšími jinými obtížemi, nebo žáky nadané. 

Dále jim byla poskytována podpora a spolupráce při vytváření plánů pedagogické podpory 

pro potřebné žáky. V některých případech byla taktéž poskytnuta konzultace a podpora při 

řešení problémů osobního charakteru. 

 



Díky častým návštěvám ve třídách v hodinách i o přestávkách, byla poskytována 

psychologická podpora i dětem, které nebyly zahrnuty do individuální péče školního 

psychologa. Mnoho dětí samo využívalo tyto návštěvy ve třídách k navazování a udržování 

vztahu se školní psycholožkou, ke sdílení zážitků, úspěchů i neúspěchů, ale také k hledání 

řešení konfliktního vztahu s kamarádem. Při návštěvách v hodinách byla určitým dětem 

poskytována podpora a asistence při samostatné práci. S dětmi byly vytvořeny pozitivní a 

důvěrné vztahy, které umožňují snižovat míru napětí a stresu.  

 

Se třídami probíhaly také aktivity na podporu vzájemných vztahů, rozvoj emoční 

inteligence, komunikace, vnímání a rozvoj sebepoznání. Obvykle byly tyto záměry naplněny 

v rámci hodin, kdy proběhlo sdílení pocitů, řízené diskuze se žáky a hraní sociálních her. 

Tyto hodiny proběhly v každé třídě minimáně jednou za pololetí. 

 

Během roku probíhaly se školní psycholožkou konzultace s rodiči a pravidelné konzultace se 

žáky v pracovně psychologa.  Většinou se jednalo o problematiku prospěchu dítěte, vztahů 

ve třídě, změny v rodinné situaci a dopad na děti, strach dítěte ze zkouškové situace nebo 

konzultace výsledků v provedené diagnostice schopností a dovedností ve čtení a psaní. 

Některé konzultace s rodiči byly vedeny také telefonicky nebo prostřednictvím mailové 

korespondence.  Rodičům byla v případě potřeby doporučena další zařízení či konzultace u 

jiných specialistů. 

Počet následných setkání se žáky se vždy odvíjel od aktuální potřeby. Někdy šlo jen o 

jednorázovou konzultaci, většinou však šlo o opakované setkání.  

Tam, kde byl zájem a potřeba, se školní psycholožka účastnila některých výchovných komisí 

a jednání rodičů s třídními učiteli. 

  

Školní psycholožka se taktéž účastnila pravidelných setkání školních psychologů na PPP 

Kohoutova, které bylo koncipováno jeko podpůrné  a vzdělávací  setkání pro školní 

psychology, metodicky vedené pracovnicí z PPP.  

 

V prvním pololetí do konce ledna 2020 proběhlo ve 3., 4. a 5. třídách dotazníkové šetření na 

zjištění míry ubližování mezi spolužáky. Z těchto šetření vzešly důležité informace o situaci 

ve třídách, se kterými byli seznámeni třídní učitelé, aby se mohli lépe orientovat ve vztazích 

mezi dětmi, a mohli tak předcházet konfliktům. Zjištění korespondovalo s obecně známými 

skutečnostmi o chování některých žáků v kolektivu a obvykle s těmito žáky bylo vedeno 

jednání a nastavena opatření na eliminaci jejich negativního vlivu na okolí. Vztahy byly 

opakovaně řešeny a komunikovány ve třídě 4. B. Žáci měli několik třídnických hodin, kdy se 

jednalo o nastavení pravidel komunikace a vhodných projevů chování. V únoru 2020 se i 

přesto vztahy mezi žáky vyostřily a o přestávce došlo k fyzickému napadení jednoho žáka 

vícero spolužáky. Jednalo se jednorázovou situaci a se žáky i jejich zákonnými zástupci byla 

tato situace řešena. Atmosféra a vzájemné vztahy budou v této třídě sledovány i v dalším 

školním roce. 

 

Některá označení šikany nebyla šikanou v pravém slova smyslu a šlo pouze o spory na 

osobní úrovni, se kterými si žáci neuměli poradit. Ve všech případech byla i těmto žákům 

poskytnuta podpora a pomoc při řešení konfliktů. Žáci/žákyně, kteří se potýkali s potížemi 

ve vztazích, přicházeli v růběhu roku na konzultace se školní psycholožkou, a to buď sami 

nebo po pohovoru s rodiči, kteří se na školní psycholožku obrátili.  

 

V průběhu školního roku 2019/2020 poskytovala školní psycholožka pravidelnou speciální 

pedagogickou péči 12 žákům (předmět speciální pedagogická péče) v rámci vyučování i v 



čase po vyučování. V těchto hodinách se žáci rozvíjeli v dílčích rozumových složkách podle 

jejich potřeb a specifikace potíží. Dostávali úkoly, kde mohli sledovat zlepšení a zažívat 

úspěch, což přispívalo ke zvýšení jejich sebehodnoty a sebeúcty.  

 

Pozorování vztahů mezi určitými dětmi bylo prováděno i v družině. Mnohé problémy mezi 

žáky se ze třídy přelévaly do družiny, kde se projevovaly v plné míře. S vychovatelkami bylo 

konzultováno chování dětí v družině a řešení konfliktních vztahů. 

 

 

Účast školní psycholožky na seminářich v roce 2019/2020: 

 

2. 9. 2019 – vzdělávací program „čtenářská dílna“, Základní škola Brno, Otevřená 20a, P.O., 

lektor Mgr. Martina Štikarovská 

 

5. 11. – 19. 11. 2019 – seminář “Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení  a 

psaní, vytváření podpůrných opatření v českém jazyce na 1. stupni ZŠ“, Pedagogicko-

psychologická poradna Brno, p.o. Hybešova 15, Brno 

 

6. 12. 2019 – seminář „Diagnostika vztahů ve třídě (B-3 a B–4)“, Pedagogicko-psychologická 

poradna Brno, p.o., Kohoutova 4, lektor PhDr. Richard Braun, Ph.D 

 

17. 4. 2020 – dílna „Právo ve škole“, lektorka Mgr. Michaela Veselá 

 

 

Hodnocení speciálního pedagoga 

V rámci Školního poradenského pracoviště jsme se s kolegy scházeli jednou měsíčně a řešili 

jsme podle plánu vedoucí poradenského pracoviště jednotlivé úkoly, vyhodnocovali jsme 

účinnost intervencí u jednotlivých žáků, navrhovali dle potřeby různá opatření ke zkvalitně-

ní intervencí a pomoci jednotlivým žákům a třídním učitelům nebo asistentům. 

V letošním školním roce bohužel nebyl dostatečný zájem ze strany rodičů o kroužek Logo-

pedické péče. Kroužek nebyl otevřený pro malý počet zájemců. Je smutné, že rodiče tento 

problém s narušenou komunikační schopností nevidí a neřeší. Druhá možnost je, že se tímto 

problémem u svých dětí zabývají, ale nedostatečně.  

Díky mimořádné situaci proběhl zápis do prvních tříd nestandardně, bez přítomnosti dětí a 

bez možnosti děti slyšet mluvit, vidět jejich chování a projevy. Z tohoto důvodu nemohly 

proběhnout první konzultace s rodiči ohledně jejich dětí, narušené komunikativní schopnosti 

a jiných projevů chování. 

Celý školní rok jsem pracovala v rámci pedagogické intervence se žákem 5. ročníku. Oproti 

minulému roku byl lépe motivovaný a dělal menší pokroky. Procvičovali jsme sluchovou 

analýzu a syntézu, čtení s porozuměním textu, mluvnické kategorie. 

Současně jsem působila ve třídách, kde jsou žáci s poruchami učení, žáci s IVP nebo žáci 

s asistenty pedagoga. Mohla jsem sledovat, jak zavedená opatření fungují nebo se míjí účin-

kem a popřípadě tyto korigovat nebo doporučit jiná. 
 

Hodnocení ICT metodika a koordinátora 

Obecné informace 

Základní škola Brno, Otevřená 20a je pouze prvostupňová škola. Kapacita školy je 340 žáků a 

působí zde 30 pedagogických pracovníků. Všichni pedagogové splňují základní úroveň ICT 

dovedností. Nicméně je žádoucí, aby svoje kompetence i nadále prohlubovali a doplňovali 

dalším vzděláváním, což se ve školním roce 2019/2020 podařilo díky koronavirové pandemii, 



díky níž se museli vyučující i žáci naší školy naučit nové metody distančního vzdělávání. 

Přestože se jednalo o velmi náročné období, došlo k markantnímu zvýšení kompetencí u 

všech participantů, kteří se na tomto způsobu výuky podíleli. 

 

Technické vybavení školy 

Přestože je technické vybavení školy na mimořádně dobré úrovni, i nadále dochází k jeho 

dalšímu rozšiřování a zejména pak intenzivnějšímu využívání.  

V letošním roce se povedlo vyměnit téměř všechny starší typy projektorů za novější verzi 

s podstatně vyšší svítivostí, takže již není ve třídách nutné tolik zatemňovat.  

V rámci přístavby druhého stupně postupně docházelo k inovaci stávajících síťových prvků 

a služeb. Zásadní změnou je výměna serveru, firewallu, rozdělení sítě na segmenty, výměna 

kamerového systému a upgrade stravovacího systému. Jednou z větších investicí bylo i 

pořízení interaktivního dotykového displeje.  

V oblasti softwaru škola aktivovala G-Suite od Googlu, který pedagogům velmi ulehčil práci 

při výuce na dálku. Dále pak aktivace Office 365 ve verzi A1. S větším využitím od příštího 

roku počítáme i v případě školního systému od DM Software. Konkrétně půjde o 

elektronizaci knihovny a přihlašování do kroužků. Po konzultaci s obchodním zástupcem 

této společnosti dojde i k významné úpravě jejich mobilní aplikace, která v době vzdělávání 

na dálku nefungovala dle představ uživatelů 

 

Návrh investic v oblasti ICT 

Příští školní rok bude ve znamení rozšiřování stávajících prostor školy a s tím souvisejícím 

nákupem techniky. Vzhledem k tomu, že se jedná o kompletní vybavení 2. stupně, nemá 

smysl se na tomto místě šířeji rozepisovat. Je však třeba počítat, že díky rozšíření školy o 

druhý stupeň vzrostou i náklady na provoz ICT, které se objeví v ICT plánu na začátku 

příštího školního roku. 

Rozvoj kompetencí žáků v oblasti ICT  

Díky realizaci tří kroužků informatiky pro žáky naší školy, účasti v celorepublikové soutěži 

iBobr a zařazení programovatelných stavebnic Lego MindStorms do hodin informatiky, jsou 

kompetence našich žáků v oblasti ICT na vysoké úrovni. S ohledem na výše uvedené 

budeme i nadále pokračovat s nastaveným trendem kroužků informatiky a programování a 

výuky informatiky pomocí robotiky.  

 

 

Hodnocení koordinátora ŠVP 

Do konce kalendářního roku zastávala funkci koordinátora ŠVP Mgr. Martina Petrželová. 

Během tohoto období na pravidelných schůzkách předsedů metodických komisí informovala 

o změnách a novinkách v naplňování podmínek Rámcového vzdělávacího programu (dále 

jen RVP) a o informacích a novinkách MŠMT a www.rvp.cz. 

Od ledna 2020 převzala funkci koordinátora ŠVP p. uč. Maženská. Koordinátor ŠVP spolu-

pracoval po celý rok se všemi pedagogy i vedením školy a od ledna dohlížel a koordinoval 

tvorbu ŠVP pro 2. stupeň ZŠ. Poskytoval metodickou podporu pedagogům nejen při pro-

dukci ŠVP pro 6. ročník, ale také v případě nutných úprav současného ŠVP. Rozšíření ŠVP 

„Škola pro život“ bylo úspěšně schváleno školskou radou a ředitelkou školy jako dodatek 

k ŠVP č. 5, který vstoupí v platnost 1. 9. 2020. Zároveň byly veškeré změny zaneseny do in-

formačního systému InspIS, který systematicky pomáhá zajistit soulad ŠVP s příslušným 

rámcovým vzdělávacím programem. Koordinátor ŠVP v případě nutnosti diskutuje úpravy 

ŠVP s Českou školní inspekcí, vedením školy, předsedy metodických komisí i pedagogický-

mi zaměstnanci. 

http://www.rvp.cz/


 

Hodnocení koordinátora EVVO 

Koordinátor EVVO po celý rok spolupracoval se všemi pedagogy i s vedením školy, posky-

toval ostatním pracovníkům školy konzultace a podporu při začlenění EVVO do výuky i 

dalších činností školy, inicioval spolupráci s dalšími partnery v oblasti EVVO, 

s environmentálně zaměřenými organizacemi v regionu a se středisky ekologické výchovy a 

organizoval a koordinoval akce zaměřené na EVVO. Učitelé byli informováni o chystaných 

akcích na pedagogických poradách a metodických komisích. Proběhly tematické projektové 

dny a žáci se také zúčastňovali výukových programů s environmentální tematikou. Koordi-

nátor EVVO si nadále průběžně zvyšoval svou odbornou a metodickou připravenost samos-

tudiem a čtením odborné literatury, účastí na konferenci KONEV a na školeních. 
 

Hodnocení metodických komisí 

Metodické komise se scházely pravidelně jednou za měsíc po předchozí schůzce předsedů 

metodických komisí, kterou vedl zástupce ředitelky školy. Tento systém byl občas upravo-

ván dle aktuálních potřeb školy, zejména pak v době koronavirové pandemie. 

Na metodických komisích se pravidelně konzultovaly pedagogické postupy, úroveň vzdělá-

vání v jednotlivých třídách a chování žáků školy. Rovněž zde byl prostor na organizaci spo-

lečných akcí.  

Součástí metodických komisí bylo i pravidelné zvyšování ICT kompetencí vyučujících, hle-

dání inovativních výukových postupů a předávání zkušeností z běžné praxe nebo i 

z absolvovaných školení. 

Na každých metodických komisích došlo rovněž ke spolupráci se školním poradenským 

pracovištěm, se kterým bylo konzultováno inkluzivní vzdělávání žáků, vyhodnocovala se 

úspěšnost zavedených opatření a získávaly se nové poznatky z oblasti inkluzivního vzdělá-

vání. 

V letošním roce výrazně přibylo žáků se vzdělávacími i výchovnými obtížemi, a proto bude 

nutné těmto žákům věnovat zvýšenou pozornost i v příštím roce právě na metodických ko-

misích, aby bylo možné v případě potřeby včas přijmout potřebná opatření. 

Domnívám se, že současný systém metodických komisí je plně funkční. 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 1 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: žádná 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: žádná 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: žádná 

 

5.0 Výkon státní správy 

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

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 

 Počet rozhod-

nutí 

Počet odvolá-

ní 

Odklad povinné školní docházky  10 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 



 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

Školní poradenské pracoviště na ZŠ Otevřená pracovalo po celý rok v plném složení: školní 

psycholožka, školní metodička prevence, speciální pedagožka a výchovná poradkyně. Tým 

ŠPP se setkával pravidelně každý měsíc. Do činnosti školy zasáhlo uzavření škol v rámci 

nouzového stavu v březnu 2020, tudíž se uskutečnilo jen 6 společných setkání. Od března 

jednotliví členové pracovali v rámci omezeného režimu, konzultace mezi členy ŠPP probíha-

la on-line formou do 25. 5. 2020. Zbytek roku se chod školy řídil režimem daným minister-

stvem. 

Do března pracovalo ŠPP podle daného plánu práce a dle kompetencí jednotlivých členů 

pracoviště.  V průběhu roku byly sledovány a sdíleny všechny aktivity týkající se vzdělávání 

a výchovy dětí ve škole. Tým ŠPP projednával návrhy na vyšetření dětí na PPP, výsledky 

těchto vyšetření, sledoval aktuální stav a efektivitu navržených podpůrných opatření. Po 

celý rok byly také sledovány děti s poruchami chování a projednávány postupy a opatření 

vedoucí k předcházení potíží těchto dětí v kolektivu a ve vyučování. Členové ŠPP se zapojo-

vali do dění v životě školy citlivě a řešili nastalé problémy ve spolupráci s vedením školy. 

Členové ŠPP byli pravidelně informováni o připravovaných či proběhlých výchovných ko-

misích, o jejich průběhu či opatřeních, které byla na komisích dohodnuta.  

ŠPP se také zabývalo péčí o integrované žáky. Zde úzce spolupracovali školní psycholožka a 

školní speciální pedagožka (reedukace), výchovná poradkyně a pracovníci PPP nebo SPC. 

Školní psycholožka byla garantem úrovně, tempa a způsobu náprav a společně se školní 

speciální pedagožkou prakticky vedly nápravné (reedukační) programy.  

Školní metodička prevence podávala informace o programech, které nabízela pro třídní ko-

lektivy. Dále seznamovala členy ŠPP s plněním minimálního preventivního programu a o 

případných zprávách ve schránce důvěry. Taktéž se věnovala problematice školní neúspěš-

nosti a zajišťovala péči o ohrožené žáky. 

Školní psycholožka ve spolupráci s třídními učiteli prováděla v prvních ročnících screening 

dětí s výukovými, adaptačními či jinými potížemi. Hned v počátcích školního vzdělávání 

byla mnohým dětem poskytnuta péče tak, aby se předešlo nebo omezilo pozdější možné 

selhávání vzdělávání či prohlubování potíží. Na následné péči se podílely jak metodička 

prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka, tak třídní učitelé. 

ŠPP spolu s třídními učiteli všech tříd spolupracovalo na tvorbě zdravého třídního klimatu, 

podporovalo vznik pozitivních přátelských vazeb v třídních kolektivech a vytváření a udr-

žování kvalitní pracovní atmosféry. 

Třídní učitelé všech tříd pravidelně informovali členy ŠPP v průběhu roku o situaci ve tří-

dách, o nově vzniklých potížích či konfliktech a členové ŠPP se aktivně zapojovali do hledání 

vhodných řešení, podpůrných opatření a obnovení kvalitní a bezpečné atmosféry ve třídách. 

Do aplikací opatření ve třídách byli zapojováni také asistenti pedagoga, kterým byla i 

v letošním roce věnována zvýšená péče formou pravidelných schůzek s výchovnou porad-

kyní. V případě potřeby se schůzek účastnila i školní psycholožka. Tyto schůzky měly formu 

supervizní a diskuzní a umožňovaly asistentům získat nadhled, vyhnout se pocitu selhávání 

či nejistoty v jejich zařazení ve třídách.  

Fungování týmu ŠPP se promítlo i do větší informovanosti pedagogů a jejich ochotě se 

v případě potíží či nejistoty na ŠPP obrátit a konzultovat další postupy při řešení vzniklých 

situací. Stejně tak informovanost rodičů o fungování ŠPP byla dostatečná a rodiče se dle in-

formací, které získali na začátku roku mohli rozhodnout, koho z týmu ŠPP mohou oslovit 

v případě potřeby.  

Členové týmu ŠPP vyjádřili spokojenost se vzájemnou podporou a spoluprací a i v dalším 

školním roce je v zájmu všech pokračovat v nastolených aktivitách.   



 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický po-

čet  

kvalifikace, speciali-

zace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 
1 Učitel, spec. ped. 

Výchovné poraden-

ství 

školní metodik prevence 1 učitel MP 

 

 

 úvazek kvalifikace, speciali-

zace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog 1 psychologie vysokoškolské 

školní speciální pedagog 1 spec. pedagogika vysokoškolské 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce 0 1 0/0 

školní metodik pre-

vence 

0 
1 

0/0 

školní psycholog 0 1 0/0 

školní speciální pe-

dagog 

0 0 1/0 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce:  

• účast na pravidelných setkáních výchovných poradců PPP Hybešova 

• MAP – začleňování aktivit školního poradenského pracoviště do života školy, posilo-

vání role ŠPP při speciálně pedagogické diagnostice a intervenci 

 

      školní metodik prevence:  

• Účast na pravidelných setkáních metodiků prevence PPP Sládkova 

• Férová škola 

• MAP  

 

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): 0 

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

V roce 2019 škola dosáhla hospodářského výsledku 149 107,62 Kč, z toho bylo rozděleno 80% 

do fondu odměn a 20% do rezervního fondu.  
 

 

 

 

 



Rok 2019 

 

     

      

Náklady    státní rozpočet rozpočet ÚSC rozpočet EU 

Neinvestiční výdaje celkem 19 835 606 7 261 852 477 177 

z toho Platy    14 050 057 227 312 202 804 

  OON   246 890 449 745 132 000 

  odvody   4 763 344 81479 72 798 

  učebnice a pomůcky 409 193 17 664 0 

  ostatní náklady  366 022 6 485 652 69 575 

      

      

Výnosy     státní rozpočet rozpočet ÚSC rozpočet EU 

Výnosy celkem   19 835 606 7 165 529 477 177 

  z dotací   19 835 606 3 514 00 477 177 

  

od rodičů (družina, kroužky, ŠVP, sběr 

papíru) 0 1 984 840 0 

  ostatní výnosy 0 1 666 666 0 

    

      

      

rok 2020 - rozbor za 1. pol. 2020  

 

  
  

        

Náklady   státní rozpočet rozpočet ÚSC rozpočet EU   

Neinvestiční výdaje celkem 10 307 372 2 647 391 218 453   

z toho   platy  7 528 654 106 164 106 055   

 OON  51 285 142 870 66 000   

 odvody  2 656 182 36 489 37 398   

 učebnice a pomůcky 15 611 2 679 0   

 ostatní náklady  55 649 2 359 189 9 000   

        

        

Výnosy   státní rozpočet rozpočet ÚSC rozpočet EU   

Výnosy celkem   10 307 372 2 587 665 218 453   

 z dotací  10 307 372 1 857 300 218 453   

 od rodičů (družina, kroužky, ŠVP, sběr 

papíru) 

0 262 555 0 
  

 ostatní výnosy 0 467 810  0   

 
 



6.3 Individuální integrace 

Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

Vývojová porucha chová-

ní 

4. 

  

1 

 

  

PO 2 

Nezávadná vada řeči, vý-

vojová dysfázie 

5. 1 PO 2 

Nadaný žák 2. 

 

1 

 

PO 2 

 
Poruchy pozornosti, SPU 

 
0 

 

Autismus, SPU 1. 

5. 

1 

1 

PO 3 

PO 2 

ADHD 2. 

5. 

2 

2 

PO 3 

PO 3 

SPU 2. 

3. 

4. 

5. 

5 

9 

9 

6 

PO 1, PO 2 

PO 1, PO 2 

PO 1, PO 2 

PO 1, PO 2 

Tělesné a smyslové posti-

žení 

1. 

2. 

1 

1 

PO 3 

PO 2 

Celkem   40   

 

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žá-

ků 

Stupeň podpůrného opat-

ření 

Celkem 0 0 0 

 

7.1 Další údaje o škole  

Celoročně probíhala velmi úzká spolupráce s ÚMČ Brno-Žebětín. Zástupci zastupitelstva se 

pravidelně účastnili školské rady, ale i akcí pořádaných školou. Naši žáci svými vystoupe-

ními přispěli k oživení kulturních akcí ÚMČ (např. Vítání občánků). 

I v tomto školním roce probíhala součinnost s MŠ Žabka v dlouhodobém projektu v oblasti 

interpersonální výchovy, zaměřeného na seznamování s pravidly chování ve vztahu 

k druhému člověku, vytváření prosociálních postojů a rozvoj kooperativních dovedností. 



Pokračovali jsme i v dlouholeté spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena, 

s mysliveckým sdružením, s Klubem důchodců – výstavy „Ovoce a zeleniny“ a výstavu Bet-

lému.  

Spolupracovali jsme a i s dětskou organizací Junák, s místním sportovním klubem SK Žebě-

tín a i se ZUŠ Františka Jílka na Vídeňské ulici, která uspořádala koncert a výstavu výtvar-

ných prací našich žáků pro školu a širokou veřejnost. 

Tradičně naše škola vyzdobila prostory magistrátu města Brna v období Vánoc. 

V měsíci září jsme podpořili celostátní akci „Srdíčkové dny“ prodejem nadačních předmětů. 

Naše škola, jako každoročně, se zapojila s velkou podporou rodičů i do dalších charitativních 

akcí. Částkou 12 030 Kč jsme přispěli na dobročinnou věc s názvem „Život dětem“. Se sou-

hlasem rodičů jsme v zoologické zahradě adoptovali Šimpanze a Surikatu, na které byla vy-

brána částka 23 500 Kč. 

 

 

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 5 93 

Přírodní vědy 6 86 

Sport, TV, turistika 6 116 

Umělecké obory 17 253 

Zdravotní, speciální peda-

gogika 

0 0 

Celkem 34 548 

 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a regis-

trační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 

městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 



Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

Nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za 

účelem prevence školní neúspěšnosti žáků základních 

škol a zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdě-

lávání ve městě Brně. 

 

 

 

 MAP II  

 

Název projektu a regis-

trační 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 předchá-

zejícího 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 čte-

nářské a matematické gramotnosti na základních ško-

lách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt 

se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdě-

lávání, 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 regis-

trační číslo projektu  

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

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve 



městě Brně  

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

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projek-

tu 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 při-

nese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a 

posílení inkluzivního přístupu ve školách na území 

Brna. 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na 

ZŠ 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/001011 

Délka trvání projektu  2 roky 

Operační program  Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 031 640,- Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

04.05.2016 

Stručný popis projektu  Vzhledem ke stávajícím potřebám žáků školy je prioritou 

zaměřit se na kvalifikovanou pomoc žákům se SVP, kterých 

každoročně přibývá a na monitorování klima třídy. V rámci 

školního poradenského pracoviště poskytnout dočasnou 

personální finanční podporu pro fungování školního psy-

chologa, který bude úzce spolupracovat s jednotlivými vyu-

čujícími. Cílem bude poskytnout žákům šance na maximální 



rozvoj jejich potenciálu a mapovat vztahy ve třídách.   

Vzhledem k výsledkům Výstupu z dotazníkového šetření 

MAP si škola zvolila šablonu na podporu kariérového pora-

denství pro žáky. Proto počítáme také se vzděláváním pe-

dagogických pracovníků v této oblasti. 

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělá-

vacími potřebami na základní a střední škole 

CZ.02.3.62/0.0./0.0./16_037/0004872 

Délka trvání projektu  1/2019 - 12/2020 

Operační program  Škola jako centrum kolegiální podpory 

Výuka žáků se SVP v inkluzivní třídě ZŠ 

Pohybové inkluzivní volnočasové aktivity 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  Financováno MŠMT ČR 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je realizace kvalitního inkluzivního vzdělá-

vání žáků se SVP na základní škole. Naučit pedagogy za-

cházet s diverzitou žáků v inkluzivní třídě. Vypracovat kon-

cept pro inkluzivní vyučování s podporou zahraničních 

zkušeností. Zasíťovat školy, podpořit zkušeností dobré pra-

xe. Zaměřit se na podporu žáků se SVP při vstupu na trh 

práce, zpřístupnit vzdělávání s využitím pohybových vol-

nočasových aktivit. Podpořit inkluzivní vzdělávání osvěto-

vými aktivitami určenými pro veřejnost. 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

Během celého školního roku pravidelně probíhaly schůzky předsedů metodických komisí a 

na jejich základě metodické komise. Školní poradenské pracoviště vykonávalo svou pravi-

delnou činnost. Celým školním rokem se prolínaly projekty zaměřené především na preven-

ci, jazyky, vlastivědu a přírodovědu. 

Žáci naší školy se zúčastnili mnoha soutěží pořádaných v rámci města Brna. 

Probíhala i úzká spolupráce s MŠ Žabka v podobě výměny vzájemných zkušeností pedago-

gů a návštěvou dětí MŠ ve škole. 

Pokračovali jsme i v zapojení do projektů Rodiče vítáni, Asociace aktivních škol, Síť brněn-

ských otevřených škol, Férová škola, Cambridge English a Ovoce do škol. Jako mnoho br-

něnských škol je i naše škola zapojena do MAPU – Prevence školní neúspěšnosti na základ-

ních školách ve městě Brně a Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně 

Pokračovali jsme i v projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání – 

Šablony pro MŠ a ZŠ II. 

Naše škola se jako partnerská škola zapojila i do projektu Polygram. Garantem tohoto pro-

jektu bylo I. Německé zemské gymnasium na Mendlově náměstí. Hlavní částí projektu bylo 

testování výukových materiálů (interaktivní cvičení, prezentace, pracovní listy) a jejich eva-

luace.  Nedílnou součástí projektu byly projektové dny. V rámci projektových dnů byla 



kombinována forma frontální výuky a interaktivních cvičení. Nakonec byla porovnána efek-

tivita obou výukových metod.  První projektový den byl uskutečněn 10. 12. 2019 se třídou     

III. B. Další projektové dny byly zrušeny z důvodu epidemie COVID-19. Výukové materiály 

formou interaktivní prezentace a pracovních listů byly proto otestovány přímo na naší škole 

v hodinách PRV ve třídách III. A a III. B. Naše škola také získala přístup k výukovým mate-

riálům, které můžeme využít na 2. stupni ZŠ, především v hodinách Fyziky, Chemie a Biolo-

gie.  

Tento školní rok došlo k ukončení projektu APIV – Inkluzivní vzdělávání, v kterém jsme 

spolupracovali s brněnskými školami – ZŠ Novoměstská a ZŠ Heyrovského. 

Nedílnou součástí činnosti školy bylo pořádání akcí pro širokou veřejnost: 

 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/20 
Dne 2. 9. 2019 se prvňáčci sešli na školním hřišti. Dostavili se společně se svými rodiči a byli 

přivítáni do řad školáků. Slavnostní den zahájila ředitelka školy a starosta městské části Br-

no-Žebětín. Na uvítanou prvňáčci dostali knihu, kterou napsal místní občan pan František 

Zacharník. Do prvního ročníku nastoupilo celkem 84 žáků. Třídní učitelky si po slavnostním 

zahájení odvedly své prvňáčky za doprovodu rodičů do třídy. Tam si každý vybral místo 

v lavici a vyzkoušel si splnit první úkol v nové roli školáka. Domů si děti odnesly pracovní 

sešity, dárky a spoustu nových zážitků. 
 

Pasování prvňáčků 

9. října proběhla již tradiční akce Pasování prvňáčků v místním Katolickém domě. Za pří-

tomnosti rodičů královna pasovala děti do řádu „Prvňáčků“. Každý prvňáček dostal šerpu, 

glejt, zlatý dukát a zavázal se být vzorným školákem. Slavnostní ceremoniál ukončilo vy-

stoupení šermířů.  

 

Podzimní deskohraní 
V letošním školním roce měli žáci naší školy možnost již po několikáté změřit své síly při 

hraní deskových her. Byli to nadšenci, kteří u nás ve škole navštěvují Klub deskových her i ti, 

kteří se chtěli jen pobavit a strávit čas se svými kamarády. Akce proběhla v sobotu dopoled-

ne 16. listopadu a zúčastnilo se jí přibližně 40 dětí a 10 dospělých.  Každý soutěžící dostal 

svou kartičku hráče, která sloužila k zapisování získaných bodů a deskohraní mohlo začít! U 

stolečků byly nachystány jednotlivé hry a seděl tam rozhodčí z řad pedagogů nebo rodičů. 

Mladší i starší děti si zahrály hry postřehové i taktické. Každý si přišel na své. Žáci od šesti 

do osmi let se utkali ve hře Dobble, Bobří banda, Děti z Carcassonne a Ty krávo!. Starší děti 

soutěžily v oblíbených hrách Ligretto, Heckmeck z žížalek, Machi Koro, Digit a starém zná-

mém Ubongu. Ti, kterým se na deskohraní nejvíce dařilo, postoupili do městského kola sou-

těže pořádané v rámci projektu Sítě brněnských otevřených škol. Všichni strávili pěkné do-

poledne, odnesli si sladkou odměnu a pamětní list na tuto akci. Už teď se těšíme na příští 

školní rok, až si zase zahrajeme. 

 
Vánoční dílničky 

Pravidelně začátkem prosince se konají v přízemí školy vánoční dílničky. Velmi úspěšná a již 

tradiční akce přiláká do školy naše žáky, rodiče s dětmi, rodiče a budoucí žáky i žáky bývalé, 

kteří se rádi přijdou podívat do školy, pozdravit své bývalé učitele a vyrobit si drobný dárek. 

Ve školním roce 2019/2020 dílničky proběhly v sobotu 7. 12. 2019 v době od 9.00 do 12.00. 

Děti si mohly vyrobit svícen ze včelího vosku, ozdobit perníčky, udělat si přáníčko nebo ad-

ventní věnec. Velký zájem byl o dřevěné ozdoby nebo andělíčky z korálků.  Populární a tra-



diční jsou šité ozdoby. Velmi často se do tvoření zapojili rodiče a starší sourozenci. Celým 

přízemím školy zněly vánoční koledy a byla cítit vánoční atmosféra. 

 

Zpívání u vánočního stromu  

Na začátku adventní doby se již stalo tradicí, že děti naší školy si připraví krátké vánoční 

vystoupení u příležitosti rozsvícení vánočního stromu, který každý rok zdobí prostor před 

budovou městské knihovny. Pod taktovkou paní učitelky Teplé malí zpěváčci zazpívali ně-

kolik známých vánočních koled.  Na závěr děti odpočítaly rozsvícení vánočního stromečku a 

s rodiči si mohly v Katolickém domě zakoupit drobné vánoční dárky nebo ozdoby.  

 

Zápis žáků do prvních tříd na školní rok 2020/21 

V dubnu u nás ve škole proběhl zápis dětí do prvních tříd, tentokrát netradičně bez dětí, 

z důvodu vyhlášení nouzového stavu. Bylo to v termínu od 15. 4. do 24. 4. v dopoledních i 

odpoledních hodinách. Rodiče budoucích prvňáčků měli dvě možnosti, jak své dítě přihlásit 

do naší školy k povinné docházce: buďto prostřednictvím datové schránky nebo osobně. 

Elektronicky se mohli zaregistrovat na daný termín a potřebnou dokumentaci předali pově-

řené osobě.  Do prvních tříd se přihlásilo celkem 117 dětí, přijato bylo 89 a dalších 10 má od-

loženou školní docházku. 

 

  



Hodnocení Preventivního programu školy 

za školní rok 2019/2020 

 
Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, p.o. 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Staníčková 

 

Tak jako každý rok v září si třídní učitelé společně se svými žáky nastavili pravidla třídy, 

připomněli si školní řád a řád jednotlivých učeben. Žáci byli poučeni o bezpečném chování 

v areálu školy, v jednotlivých učebnách, tělocvičnách, v multifunkčních prostorách a na 

školním hřišti. Před začátkem stavby budovy druhého stupně byli upozorněni na dodržová-

ní bezpečnosti v okolí školy. Nejen děti, ale i rodiče byli na třídní schůzce a prostřednictvím 

kontaktních deníků seznámeni s dodržováním bezpečnosti a s pravidly vyplývajícími ze 

školního řádu.  

Na konci září žáci prvního ročníku se svými třídními učiteli vyrazili na adaptační pobyt. 

Tentokrát do Rokytnice nad Rokytnou. Adaptační a stmelovací hry a soutěže přispěly k 

utváření nově vzniklých kolektivů. Paní učitelky měly možnost poznat své žáky jinak než ve 

škole a navázat s nimi užší vztah. Žáci pátého ročníku se v září zaměřili na prevenci riziko-

vého chování v dopravě na dopravním hřišti v Brně – Komíně. Nejdříve si při teoretické části 

zopakovali všechna pravidla, která by měli jako správní účastníci silničního provozu znát. 

Následná výuka proběhla na hřišti, kde žáci své teoretické znalosti ověřili v praxi. V říjnu se 

dopravní výchově věnovali také třeťáci a čtvrťáci. Žáci čtvrtého ročníku absolvovali preven-

tivní program Empík cyklista na dopravním hřišti městské policie - Riviéra. Cílem tohoto 

programu bylo zvyšovat ochranu života dětí v silničním provozu. 

V listopadu jsme si v rámci projektového dne opět připomněli Mezinárodní nekuřácký den, 

který připadá na třetí čtvrtek v měsíci. Prvňáci a druháci zpracovávali téma prevence kouře-

ní a zdravé výživy. Ke zdravému životnímu stylu patří i zdravé stravování, proto si všichni 

připravili chutnou svačinku plnou vitamínů. Žáci třetího ročníku si povídali o tom, jak se 

vyvarovat závislostem (kouření a netolismu). Čtvrťáci a páťáci zkoumali škodlivost kouření 

na organismus a škodlivost drog. Na závěr projektového dne děti ve zkratce seznámily spo-

lužáky s výsledky svého bádání. Jak smysluplně trávit čas si zájemci mohli vyzkoušet i letos 

na další tradiční listopadové akci Podzimní deskohraní.   

V prosinci absolvovali žáci třetího ročníku preventivní program Zpátky v čase, který nabízí 

organizace Spondea. Měli možnost se seznámit s deskovou hrou, pomocí které se ocitnou 

v různých krizových situacích, společně řeší problémy a učí se vzájemně komunikovat. Cí-

lem programu bylo naučit děti předcházet konfliktům ve třídě. Také ve druhých třídách 

proběhl preventivně výchovný program Hasík. Jeho hlavním cílem bylo předat dětem důle-

žité informace a návyky v oblasti prevence před požáry a mimořádnými událostmi.  

V lednu opět proběhlo mapování kolektivů třídními učiteli a dotazníková šetření na téma 

Bezpečná škola a třída. Páťáci se v rámci výuky informatiky seznámili s nebezpečím, které 

plyne s užíváním informačně komunikačních technologií (kyberšikana, netolismus).  

Poslední akce, tentokrát pro žáky čtvrtého a pátého ročníku, proběhla v březnu. Byla to be-

seda o holokaustu.  

Další plánované akce neproběhly z důvodu přerušení školní docházky na základě vyhlášení 

vlády o nouzovém stavu. Třídní učitelé se snažili i na dálku o kontakt s žáky. Umožnili jim 

setkat se on-line, tím alespoň částečně nahradili absenci sociálních vztahů s vrstevníky. 

Naplánované školy v přírodě ani výlety vzhledem k aktuální situaci neproběhly, na upevňo-

vání vztahů a stmelení kolektivů budou třídní učitelé pracovat v novém školním roce po 

návratu všech žáků do školy. 



Letos jsme opět nabídli dětem velké množství mimoškolních aktivit, spolupracovali jsme 

v rámci školního poradenského pracoviště, konzultovali výukové i výchovné problémy 

s třídními učiteli na metodických setkáních, s rodiči na výchovných komisích, snažili se o 

mapování kolektivů a včasnou pedagogickou diagnostiku. Plánované přednášky pro rodiče 

žáků jsme přeložili na školní rok 2020/2021. Zaměříme se na témata, jakými jsou: nebezpečí 

na internetu, šikana, kyberšikana, nepozorné dítě. Vzhledem k velkému riziku závislosti dětí 

na informačně komunikačních technologiích se i v příštím školním roce na tato aktuální té-

mata budeme snažit upozornit.  

 

V Brně 19. 06. 2020 

ŠMP: Lenka Staníčková 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou dne 13. 10. 2020.    Mgr. Dagmar Šenbergerová 

           ředitelka školy 


