Výroční zpráva
školní rok 2020/ 2021
Základní škola Brno, Otevřená 20a,
příspěvková organizace

1.0 Základní charakteristika školy:
Základní škola Brno, Otevřená, je od 1. 9. 2020 školou úplnou, bezbariérovou. V měsíci srpnu
byla zkolaudována první část přístavby 2. stupně a tím otevřen k 1. 9. 2020 6. ročník. Následně
pak 25. 3. 2021 byla zkolaudována druhá etapa přístavby 2. stupně.
Škola 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 440 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 25 učebnami, z nichž jedna je jazyková
učebna, jedna učebna výpočetní techniky, jedna učebna odborná (fyzika, chemie), 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.
Součástí školy je i školní hřiště, které je tvořeno dvěma sektory. Sektorem sportovním (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. a 2. stupeň – nejvyšší povolený počet žáků v oboru: 440
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

1. stupeň

13

5

2. stupeň

2
15

Celkem

Kapacita

349

Průměrný počet
žáků na třídu
26,89

1

49

24,5

60

6

398

26,53

440

380

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
• Jelínek Petr
• Štroblová Marcela
• Jurtík Martin
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Škola pro život

Číslo jednací

Ročník
1. - 6. ročník

Jiné specializace, zaměření:
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny - dle výkazu Z
17-01

Počet

Počet strávníků
děti
zaměstnanci školy a vlastní ostatní*
a žáci
důchodci
1
390
39
32
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 31. 08. 2021
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

6
5,875

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet oddělení
6

počet dětí
150

počet vychovatelů
fyz.
6
přepoč. 5,396

kapacita
/

150

Z činnosti ŠD:
Ve školním roce 2020/2021 ovlivnila běžnou činnost školní družiny pandemie Covid-19 a opatření s ní spojená.
Už od září jsme kladli, víc než kdy jindy, důraz na nastavená hygienická opatření. Ve školní
družině jsme se zaměřili na nácvik správného mytí rukou. Následně byla zavedena desinfekce
rukou, prostoru a vybavení v odděleních. Dodržovala se opatření vlády - nošení roušek, časté
větrání, zachovávání homogenity skupin. Od dubna jsme se zapojili do pravidelného testování
žáků na Covid-19.
Po nařízení vlády o zákazu vstupu dětí do škol jsme pravidelně připravovali pro děti a jejich
rodiče týdeník „Družina na dálku“ s náměty různých pracovních, výtvarných a literárních
činností pro volný čas spojených s tématy významných dnů, výročí a svátků. Touto formou se

nám i v době distanční výuky dětí osvědčilo udržovat kontakt mezi ŠD a dětmi, i rodiči. V
době střídavé prezenční a distanční výuky jsme se věnovali pomoci dětem rodičů ze IZS při
distančním vzdělávání v naší škole.
V souladu s opatřeními jsme během tohoto školního roku zvládli vánočně vyzdobit MMB, zorganizovat karnevalové odpoledne, připomenout si den Země, 60 let od prvního letu člověka
do vesmíru, oslavit MDŽ i den učitelů. V červnu, hned po prvním covidovém uvolnění, jsme
využily sobotu k návštěvě Anthroposu, a to společně s dětmi i rodiči. Po dlouhé době jsme se
tak setkali mimo školu.
Program ŠD se zaměřoval na výchovu dětí v oblasti zdravého životního stylu, posilování komunikačních dovedností, přijetí odpovědnosti za vlastní chování a ovládání negativních citových reakcí. V rámci činnosti ŠD jsme prohlubovali již získané poznatky z vyučování a zaměřovali se na formování životních postojů.
Doufáme, že další společné výlety a akce pro děti a rodiče se uskuteční v příštím roce, jakmile
to epidemická situace dovolí.
1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem
Z činnosti ŠK:

počet oddělení
0

počet dětí

počet vychovatelů

0

kapacita

0

0

2.0 Údaje o pracovnících školy
V tomto školním roce pracovalo na naší škole celkem 52 zaměstnanců, z toho 24 učitelů
(včetně ředitelky školy), 2 paní učitelky na rodičovské dovolené, psycholog školy, 6 vychovatelů školní družiny, 5 asistentů pedagoga k integrovaným žákům, ekonomka, školník, správce
TV - DPP, 2 vrátní, 4 uklízečky a 6 pracovnic školní jídelny.

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyzický
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%

32,15/36

89,30/100

29,69/32

92,78/100

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 14

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
3
0
0
0
4
0

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

Ženy
7
9
3
0
1
20
1

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 3,33/5
z toho a) asistent pedagoga:4
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0
d) mentor: 0
Na naší škole pracovali v 1.–5. ročníku čtyři asistenti pedagoga. Úvazek dvou asistentek
1. a 3. ročníku byl 25,5 hodin týdně, jedné asistentky z 2. ročníku 30 hodin týdně (započítaná
je také ŠD – 10 hodin) a další asistentky z 2. třídy činil úvazek 35,5 hodin týdně (opět se do
úvazku započítával i čas v ŠD).
Na začátku školního roku 2020/21 obdržely asistentky boxy s didaktickými pomůckami, které
využívaly při výuce, popř. mimo výuku.
Kromě práce se svěřenými žáky během přestávek a ve vyučování pracovaly asistentky pedagoga (dle zadání vyučujících) se svěřenými dětmi vždy, když bylo probíráno učivo, které dělalo dětem větší problémy, a to po vyučování. Díky epidemiologické situaci (Covid-19) pomáhali asistenti dětem také při on-line výuce, a to v předem stanovených časech, aby měli žáci
režim, a hlavně také, aby nebyli přetěžováni.
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
školy
Typ kurzu
Zdravotní, BOZP, PO
Přírodní vědy
Práce s talenty, projektová výuka,
poradenství, spolupráce
Inkluze do škol
Prevence násilí, subkultury
Celkem

Počet zúčastněných pracovníků
30
34
18
1
0
83

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
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. Přestože v letošním školním
roce trvalo uzavření škol z důvodu virové pandemie velmi dlouho, na jaře proběhla tradiční
recitační soutěž v 1.–5. ročnících.
Školní knihovna
Ve školním roce 2020/2021 byla školní knihovna pro žáky otevřena třikrát týdně. Pro 1. stupeň
v pondělí a ve středu v době od 7.40 do 7.55, pro žáky 6. tříd byla přístupná ve středu odpoledne v čase 13.30 – 13.45. Později byla tato doba řešena domluvou s žáky podle jejich potřeb.
Nejčastěji si chodili půjčovat žáci druhých a třetích tříd. Kromě toho si vyučující půjčovali
knihy pro společnou četbu. Knihovnu, hlavně její volně přístupnou část, využívali žáci, kteří
navštěvovali v odpoledních hodinách školní družinu. Někteří vyučující měli ve třídě po celý
rok knihy, které si děti mohly číst během přestávek.
Knihy domů si mohli půjčovat žáci na dobu jednoho měsíce a tuto dobu si mohli podle potřeby
prodloužit. Žáci měli zájem o Deník malého poseroutky (J. Kinney), Malou baletku (D. Bussellová), Čtyřlístek, Klub tygrů (T. Brezina), Justýnku a asistenčního jednorožce (K. Maďarková), ale chodili si půjčovat i knihy tzv. klasické dětské literatury jako Letopisy Narnie (C. S.
Lewis), Harryho Pottera (J.K. Rowlingová), Děti z Bullerbynu (A. Lindgrenová). Starší ročníky, žáci čtvrtých, pátých a šestých tříd, si chodily půjčovat doporučenou literaturu –české
pověsti v různých vydáních a Staré řecké báje a pověsti (E. Petiška).
V současné době má knihovna zhruba 1790 svazků. Na začátku školního roku proběhly v knihovně besedy se žáky druhých ročníků. Tyto motivační besedy měly za úkol žáky seznámit s
řádem školní knihovny a s nabídkou knih.
V době, kdy byla epidemiologická situace špatná a žáci měli distanční výuku, byla možnost
si půjčit knihu tak, že si žák nebo rodič o knihu napsali e-mailem a kniha byla k vyzvednutí
na vrátnici, kam ji žáci po přečtení i vraceli. Bylo tak vypůjčeno zhruba 370 knih, což vzhledem k tomu, že žáci měli omezený přístup do knihovny, je pěkné číslo a svědčí o jejich zájmu.
Anglický jazyk
Vzhledem k pandemii coronaviru, která již v říjnu opět způsobila uzavření škol, nestačili jsme
v rámci angličtiny v tomto školním roce to, co jsme běžně zvládali v letech předchozích.
Nebylo možné navštívit žádné anglické divadlo, ačkoli tato akce patří k našim oblíbeným.
V době Halloweenu již byly školy uzavřené a probíhala distanční výuka, a tak jsme si svátek
připomněli pouze v online prostoru.
Soutěž English Jungle proběhla po návratu žáků do škol pouze v 1. a 2. ročníku. Vyučující
v těchto třídách zorganizovaly písemnou i ústní část a patří jim poděkování, že si i v takto
hektické době našly čas a soutěž zrealizovaly. Městské kolo nebylo organizováno.
Anglický projektový den se v loňském školním roce neuskutečnil. Letos se nám to již podařilo
a každý ročník získával informace a zpracovával projekty týkající se jemu přidělené anglicky
mluvící země.
Plánovaný Book fair se opět z výše uvedených důvodů nepodařilo zrealizovat.
I v tomto školním roce měli žáci 4., 5. a nově i 6. ročníku možnost skládat Cambridgeské
zkoušky za dodržení nařízených hygienických opatření. Zkoušky YLE (Young Learners

English Tests) skládaly děti ve dvou úrovních - Starters (začátečníci) a Movers (mírně pokročilí). Obě tyto úrovně jsou založeny na aktivitách určených speciálně pro děti na základních
školách. Žáci prokazují své znalosti ve třech oblastech: poslech, čtení a psaní, ústní pohovor se
zkoušejícím. Tyto zkoušky probíhají pod záštitou jazykové školy Hello Brno a v tomto školním
roce se jich zúčastnilo 43 žáků, o 1 více než v roce loňském. 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 probíhá i kroužek
přípravy pro tuto úroveň. Nově byl zaveden kroužek YLE Exam Preparation Flyers určený
zejména pro žáky 6. ročníku, kteří budou mít na konci příštího školního roku možnost složit
zkoušky této úrovně. Z důvodu uzavření škol probíhaly všechny kroužky po celý školní rok
pouze online. Zkoušky byly jako každý rok realizovány přímo na naší škole, což je místo pro
děti důvěrně známé, ve velmi přátelské atmosféře. Proběhly 25. 5. 2021 v odpoledních hodinách. Všechny děti byly úspěšné, ale vzhledem k pozdějšímu termínu zkoušek nedorazily certifikáty do konce školního roku, a tudíž budou dětem slavnostně předány na začátku nového
školního roku.

Matematické soutěže a olympiády
V tomto školním roce byla řada matematických soutěží zrušena nebo posunuta z důvodu
omezení souvisejících se šířením koronaviru. Žáci naší školy se zapojili do pěti matematických
soutěží. V druhé polovině října se žáci 5. tříd zúčastnili školního kola Mateso. Do městského
kola, které se konalo online 16. a 19. dubna, postoupilo celkem 205 žáků z 32 škol. Z naší školy
postoupilo 9 zástupců. Sice se nikdo neumístil na bodovaných příčkách, ale 5 žáků se stalo
úspěšnými řešiteli.
Zájemci z pátého a šestého ročníku se mohli zúčastnit Matematické olympiády. Zájem o tuto
soutěž projevili tři páťáci a jeden šesťák. Všichni postoupili do dalšího kola. V tomto kole se
bohužel nikdo neumístil.
Další letošní soutěží byla mezinárodní matematická soutěž Pangea. Školního kola se mohli
zúčastnit zájemci ze čtvrtých až šestých tříd. O soutěž projevili zájem tři žáci čtvrtých tříd,
jeden žák páté třídy a dva žáci šestých tříd. Nikdo z nich nepostoupil do dalšího kola.
Tradičně jsme se zapojili do Matematického klokana, kterého si zkusili vyřešit všichni žáci
druhých až šestých tříd. Jedna žákyně páté třídy měla plný počet bodů a zařadila se tak mezi
169 nejlepších dětí dané kategorie (v rámci celé republiky).
Poslední soutěží, do které se naší žáci letos zapojili, byla Logická olympiáda. Přihlásilo se celkem 29 dětí naší školy. Jeden žák postoupil do krajského kola.
Výtvarné soutěže
V měsíci září byla vyhlášena výtvarná soutěž „Já a kniha“, jejíž průběh byl narušen uzavřením
škol. I přesto se nám však v soutěži sešlo množství povedených výkresů, z nichž bylo těžké
vybrat vítěze. V rámci prvních a druhých tříd se nakonec na třetím místě umístil David Rujzl,
na druhém místě Bára Mauerová a první místo obsadila Julie Prošková. Velmi zdařilé výkresy
se sešly i v rámci třetích až pátých tříd. Na třetím místě se umístila Rozárie Jančíková, na druhém Sára McSweeney a na prvním místě Rozálie Kozlová.
Další výtvarná soutěž byla vyhlášena během distanční výuky, což však žáky nijak neodradilo.
Jednalo se o soutěž na téma „požární ochrana očima dětí“ každoročně pořádanou HZS. Tentokrát se dokonce několik našich žáků umístilo na vítězných příčkách okresního kola, a to
konkrétně Valentina Valoviková na třetím místě a Rozálie Vašíková na druhém místě v rámci

kategorie mladších žáků. Ze starších žáků zabodovala Nela Bradíková na druhém místě a
Šárka Jelínková na místě prvním.
Sportovní akce a soutěže
V letošním školním roce z důvodu nepříznivé epidemiologické situace se uskutečnily turnaje
ve florbalu (3.–6.třída) a korfbalu (1.–4. třída) až na konci června.
Dne 29. června uspořádala naše škola florbalový turnaj jednotlivých tříd, který byl uspořádán v kategoriích po jednotlivých ročnících:
Žáci třetích tříd byli rozděleni do 5 týmů. Jednotlivým zápasům v této kategorii vládlo především velké spontánní nadšení. Celkově vyhrál tým „Citrónů“ (3.C).
Vítězný tým 4. ročníku „Candy-Bandy“ (4.A) byl složený převážně z pravidelně sportujících
chlapců. Vyzdvihnout je potřeba také výkon „S-teamu“, složeného pouze z děvčat, který byl
pro ostatní týmy rovnocenným soupeřem.
Žáci 5. tříd předvedli nejlepší výkon, což bylo zapříčiněno zejména tím, že se několik hráčů
věnuje florbalu závodně. Celková výhra týmu „xxx“ (5.B) byla velmi těsná.
Žáci šestých tříd podali fyzicky velmi náročné výkony. Zde vyhrál tým „Georgíků“, složený
z chlapců 6.A.
Závěrečný zápas vítězného týmu proti výběru hráčů z ostatních týmů 3.-5. tříd byl velmi napínavý a rozhodla jej Štěpánka Jihlavcová, jediná dívka turnaje, která vstřelila gól v poslední
minutě, a tím připsala vítězství na stranu výběru.

Obrázek č. 1 Školní florbalový turnaj

Obrázek č. 2 Školní korfbalový turnaj
Souběžně s florbalovým turnajem uspořádala naše škola na hřišti korfbalový turnaj jednotlivých tříd. Turnaj byl uspořádán v kategoriích po jednotlivých ročnících, za účasti 1.-4. tříd.
Projekty a akce v rámci EVVO ve školním roce 2020/2021
Environmentální výchova byla zařazena do výuky v rámci průřezových témat do vzdělávacího obsahu v těchto předmětech: prvouka, přírodověda, vlastivěda, anglický jazyk, český jazyk, výtvarná výchova, pracovní výchova, zeměpis a přírodopis. 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. Na chodbách školy byly rozmístěny nádoby na tříděný odpad. Žáci využívali k procházkám krásné
okolí školy, blízké lesy a rybník.
V září a říjnu se některé třídy stihly zúčastnit výukových programů v Lipce: třída 6.B se dověděla o problematice pěstování palmy olejné v Indonésii na úkor deštných pralesů v programu
Skryto za palmami. Páté ročníky se soustředily na téma dovozu cizokrajného ovoce a jeho
vlivu na životní prostředí v programu Cesta do Ekvádoru. Žáci 4. A se vydali do světa brouků
a pavouků a v programu Nech brouka žít se učili překonávat strach a poznávat výjimečné
schopnosti těchto živočichů. Žáci 3. A a 3. B se proměnili v mravence, sršně a strakapoudy
v Příběhu ze starého stromu.
Na podzim proběhla výuka na dopravním hřišti Pastviny pro žáky čtvrtých a pátých tříd.
Na další měsíce bylo naplánováno ještě spousta dalších akcí a programů v centrech ekologické
výchovy i pro ostatní třídy – např. Vánoce nebo Velikonoce v Bystroušce, Magický Senegal od
Planety Země 3000, Empík cyklista na dopravním hřišti Riviéra. Avšak vzhledem k epidemiologické situaci a vládním opatřením se žádná z těchto akcí nemohla uskutečnit. Také již tradiční Den Vody a Den Země letos neproběhl, jelikož prezenční výuka neprobíhala a žáci se
vzdělávali distančně.
Výukové programy mohly být obnoveny až v druhé polovině května a díky tomu mohli třeťáci proniknout do tajů opylování rostlin v programu Není včela jako včela a žáci čtvrtých a
pátých ročníků navštívili program Vodní svět v Otevřené zahradě.
V červnu se opět všichni žáci druhých až pátých tříd vypravili na dopravní hřiště, aby si před
prázdninami zopakovali pravidla bezpečného pohybu na silnicích. Pro všechny byl také

velkým zážitkem program Zayferus – ukázka 30 dravců, kde žáci mohli obdivovat např. orla
mořského, supy, sokoly a jiné.
I v tomto školním roce probíhal sběr pomerančové kůry, nejúspěšnější sběrači byli odměněni
v závěru školního roku.
Kulturní a vzdělávací akce
V uplynulém školním roce jsme vzhledem k virové pandemii byli obezřetní s plánováním
kulturních akcí pro žáky. Měli jsme jich několik vybraných a předobjednaných. Bohužel situace ve šk. roce 2020/2021 vedla k úplnému zavření škol na mnoho měsíců, a tak se žádná klasická kulturní akce nemohla uskutečnit, ani jsme nikam nemohli vycestovat. Na podzim proběhlo třídní pasování prvňáčků paní ředitelkou. Tato akce je již naše tradiční, bohužel tento
rok proběhla bez veřejnosti pouze ve třídách.
Jak je na naší škole zvykem, i letos jsme spolu se žáky oslavili den dětí. Oslavy probíhaly v
každé třídě zvlášť, většina tříd vyrazila na procházku do přírody, děti si svůj den skutečně
užily. Z důvodu epidemie Covid-19 a opatření z toho vyplývajících jsme bohužel nemohli s
našimi žáky vyrazit na tolik očekávané školy v přírodě.

Akce tříd
První třídy
Ve školním roce 2020/2021 byla většina akcí z důvodu epidemiologické situace zrušena.
V květnu proběhlo projektové dopoledne „Zdravý zoubek“, děti se hravou formou seznámily se správnou technikou čištění zubů a péči o ně.
U příležitosti MDD jsme sportovali na hřišti SK Žebětín. Bylo krásné počasí a děti si to moc
užily.
V druhém červnovém týdnu nás navštívila paní knihovnice a pasovala děti na čtenáře.
Na konci měsíce jsme se vydali na výlet do ZOO Bošovice, kde jsme shlédli expozici papoušků a děti si prohlédly některá hospodářská zvířata.
Poslední den na děti čekalo slavnostní rozdání vysvědčení na palubě parníku, následováno
plavbou po přehradě.

Obrázek č. 3 Vydání vysvědčení na parníku

Druhé třídy
V tomto školním roce jsme zahájili výuku v běžném režimu. Vzhledem k pandemické situaci,
která pokračovala od loňského školního roku, byly veškeré akce omezeny nebo úplně zrušeny.
V tomto čase jsme se zaměřili především na pravidla třídy, vztahy mezi dětmi ve třídě a adaptaci na školní prostředí. Děti byly seznámeny s hygienickými pravidly ve škole a protiepidemickými opatřeními. Probíhala pravidelná spolupráce se školní psycholožkou, která se zaměřovala na klima třídy. V říjnu opět začala on-line výuka.
První společnou akcí byl Mikulášský den ve třídách, tentokrát však bez návštěvy Mikuláše
s čerty a andělem, jak už bývá tradicí. V tento den děti plnily tematické úkoly a soutěžily.
Každý dostal mikulášskou nadílku.
Před vánočními svátky jsme si připomněli české tradice a zvyky. Na závěr kalendářního roku
se obě třídy se svými třídními učitelkami sešly u vánočního stromečku na společné besídce.
Děti ochutnaly cukroví, které napekly společně s maminkami. Některé děti, které navštěvují
ZUŠ, zpestřily besídku hrou na hudební nástroje. Děti se fotily ve vánočně laděném fotokoutku. Nakonec se radovaly z dárečků, které našly pod stromečkem.
V lednu jsme si mohli po dlouhé době užít tělesnou výchovu na zasněženém svahu u rybníka,
kde si všichni užili bobování a koulování.
Poté opět následovala on-line výuka, běžné vyučování začalo až v polovině dubna. První
třídní akcí po dlouhé době byla oslava Dne dětí. Všechny druhé třídy vyrazily na turistickou
vycházku do okolí Žebětína. Cestou děti plnily zábavné úkoly ve skupinkách a na závěr se
osvěžily zmrzlinou.
Na konci školního se žáci 2. A a 2. B vydali prozkoumat přírodní památku Pekárna. Tam zúročili své znalosti při rozluštění šifrované zprávy, která je dovedla k pokladu. Žáci 2. C se vydali na dobrodružnou cestu oborou Holedná, kterou zakončili sladkou odměnou v bystrcké
cukrárně.

Obrázek č. 4 Mikulášský den plný her

Třetí třídy
3. A
Žáci zahájili třetí ročník tradičním pátečním plaváním, bohužel od poloviny října do začátku
června z důvodu epidemie bylo toto plavání pozastaveno.
Děti se po 1,5 měsíci vrátily do školy v prosinci, kdy proběhl v rámci třídy mikulášský den a
vánoční den. Následovalo opět dlouhodobé uzavření škol, po němž se děti vrátily do školy na
posledních pár týdnů. U příležitosti MDD jsme společně navštívili Anthropos.
Na konci školního roku se uskutečnil školní výlet do hodonínské zoo a plavba po Baťově kanálu, počasí nám přálo a výlet si všichni žáci užili.
3. B
V tomto školním roce jsme kromě celoškolně plánovaných akcí zvládli pouze oslavit den dětí
procházkou k Helenčině a Ríšově studánce. Počasí nám přálo, tak jsme si mohli užít pobyt na
čerstvém vzduchu bez roušek a jiných omezení. Ve druhé polovině června jsme se mohli
aspoň na pár závěrečných hodin vrátit do aquaparku v Kohoutovicích na výuku plavání. Nejvíce se děti vydováděly při závěrečné hodině na tobogánu a divoké řece. V posledním červnovém týdnu jsme zvládli i školní výlet do zoologické zahrady v Hodoníně a zahráli jsme si
na piráty při plavbě na Baťově kanálu.
3. C
V měsíci září naše třída 3. C zahájila plavecký výcvik, který byl v polovině října přerušen špatnou epidemiologickou situací. Do bazénu jsme se vrátili v měsíci červnu, kdy nás kromě výcviku čekal také tobogán a divoká řeka.
V prosinci jsme si ve třídě zorganizovali mikulášskou besídku, ačkoli nás Mikuláš, čert a anděl
nemohli navštívit osobně, nezapomněli na nás a děti nadílku dostaly. Než jsme se rozloučili
před Vánocemi, uspořádali jsme si vánoční besídku. Děti donesly cukroví, poslouchali jsme
koledy a pod stromečkem na nás čekaly první dárečky.
Den dětí jsme strávili na EVVO programu „Není včela jako včela“.
Na konec školního roku měly děti slíbený den naruby, který proběhl 21. 6. Nejenže děti přišly
do školy v pyžamku, ale navíc se z nich stali páni učitelé a paní učitelky. Děti připravily pracovní listy do českého jazyka, matematiky, geometrie, prvouky i angličtiny. Nezapomněli jsme
ani na výchovy.
V úterý 22. června jsme měli Modrý den, děti měly za úkol přijít v modrém oblečení a vyhlásili
jsme soutěž o nejvyšší počet kousků oblečení a doplňků modré barvy. Aby byla soutěž spravedlivá, hodnotili se chlapci a děvčata zvlášť. Největší parádnice byla Adélka Nejedlá s 18
kousky, z chlapců byl nejvíce modrý Ráďa Musil s 10 kusy.
Společně s ostatními třetími třídami jsme vyrazili na výlet do hodonínské zoo a plavili jsme se
po Baťově kanálu. Děti si výlet moc užily.

Obrázek č. 5 Modrý den v 3. C
Čtvrté třídy
4. A
Ve školním roce 2020/21 bylo méně třídních akcí než minulý školní rok z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace.
Začátkem září se zúčastnila naše třída teorie dopravní výchovy. Děti měly možnost zjistit, jak
jsou na tom s vědomostmi a zkušenostmi týkajícími se dopravní výchovy. Koncem měsíce si
mohly vyzkoušet dopravní výchovu v praxi na dopravním hřišti na ZŠ Pastviny.
V říjnu byl objednán program do CVČ Lipka na téma hmyz.
Vzhledem k virové pandemii bohužel v listopadu a v části prosince probíhala distanční výuka.
Se starým rokem jsme se rozloučili prosincovou vánoční besídkou, výrobou vánočních ozdob,
ochutnávkou cukroví, povídáním si o vánočních tradicích a nakonec rozdáváním dárků. Po
vánočních prázdninách byla opět distanční výuka až do poloviny dubna.
Květen byl ve znamení dopravní výchovy. Navštívili jsme dopravní hřiště Riviéra a vyzkoušeli si své teoretické i praktické znalosti, které se týkaly silničního provozu.
Kvůli virové pandemii jsme bohužel v květnu a červnu nemohli absolvovat školu v přírodě a
zúčastnit se vícedenních výletů.
První červnový den patřil MDD. Byl to den plný her na fotbalovém hřišti. Děti byly rozděleny
do družstev a každé družstvo mělo jinou sportovní aktivitu (tenis, házení talířem, skoky přes
švihadlo, trefa na fotbalovou branku).
Dále jsme navštívili Otevřenou zahradu na Údolní ulici a pronikli do tajů vodního světa. Červen byl zpestřený ukázkou dravců na fotbalovém hřišti a anglickým projektovým dnem, během něhož jsme blíže poznali Nový Zéland.
4. B
Ve školním roce 2020/21 bylo méně třídních akcí než minulý školní rok z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace. Vzhledem k virové pandemii v listopadu a v části prosince probíhala distanční výuka.

Se starým rokem jsme se rozloučili prosincovou vánoční besídkou, výrobou vánočních ozdob, ochutnávkou cukroví, povídáním si o vánočních tradicích a nakonec rozdáváním
dárků. Po vánočních prázdninách byla opět distanční výuka až do poloviny dubna.
Květen byl ve znamení dopravní výchovy. Navštívili jsme dopravní hřiště Riviéra a vyzkoušeli si své teoretické i praktické znalosti, které se týkaly silničního provozu.
Kvůli virové pandemii jsme v květnu a červnu nemohli absolvovat školu v přírodě a zúčastnit se vícedenních výletů.
První červnový den patřil MDD. Byl to den plný her na fotbalovém hřišti. Děti byly rozděleny do družstev a každé družstvo mělo jinou sportovní aktivitu (tenis, házení talířem, skoky přes švihadlo, trefa na
fotbalovou branku). Červen byl zpestřený ukázkou dravců na fotbalovém hřišti a anglickým

projektovým dnem, během nehož jsme blíže poznali Nový Zéland.

Páté třídy
5. A

V měsíci září žáci 5. A navštívili školské zařízení Lipka, kde se zúčastnili programu „Cesta do
Ekvádoru“. Zde se dozvěděli, co se rozumí principy spravedlivého obchodu (fair trade) a jaký
je vliv dovozu cizokrajného ovoce na životní prostředí. Při aktivitách se zamysleli nad dlouhou cestou banánů na náš stůl. Při simulační hře se ocitli v roli těžařů ropy, domorodců i jaguáru. V následné diskuzi pak žáci uvažovali o alternativách dovozu exotického ovoce.
Kromě toho si žáci během září také zopakovali pravidla silničního provozu, když navštívili
dopravní hřiště Pastviny.
V následujících měsících byly třídní akce vlivem epidemiologické situace a distanční výuky
načas pozastaveny. Opět jsme se ale sešli ve škole na prezenční výuce v prosinci. Společně
jsme oslavili Vánoce, povyprávěli si o vánočních tradicích a předali si drobné dárky.
První červnový den, a s ním spojený MDD, jsme oslavili společnou procházkou na hrad Veveří, odkud jsme pokračovali lodí po přehradě do Bystrce. Zde jsme se ještě společně vydali
do cukrárny na zmrzlinu. Kromě toho jsme v červnu navštívili brněnskou Otevřenou zahradu,
ve které nás čekal program „Vodní svět“, organizovaný střediskem Lipka. Tentokrát se děti
dozvěděly o významu řek a stojatých vodních toků. V místním jezírku pak lovily nejrůznější
vodní živočichy.
Školní rok jsme zakončili společným přespáním ve školní tělocvičně, kde jsme hráli hry
k upevnění kolektivu. Následující den jsme se vydali výlet do lanového centra Proud v Brně a
do únikové místnosti, kde si děti rovněž otestovaly svoji schopnost spolupráce.
5. B
Žáci 5. B si kromě společných akcí školy zorganizovali i akce pro svoji třídu. Bohužel vzhledem
k epidemické situaci jich nebylo mnoho. V září jsem vyrazili do Lipky na výukový program
„Cesta do Ekvádoru“. V prosinci jsme si udělali třídní vánoční besídku, na které jsme si rozdali dárky, ochutnali cukroví ostatních a zahráli si společně deskové hry. V červnu jsme na
den dětí vyrazili k Ríšově studánce a k hradu Veveří. Vzhledem k rozvolněným protiepidemickým opatřením jsme navštívili Otevřenou zahradu a dozvěděli se něco zajímavého o vodě
ve vzdělávacím programu „Vodní svět“. V rámci dopravní výchovy jsme si užili dopoledne
na dopravním hřišti při ZŠ Pastviny, kde jsme si zajezdili nejen na kolech, ale i na elektrických
motokárách. Na závěr školního roku jsme se vydali na výlet do Tišnova na rozhlednu a následně na koupaliště. Večer jsme si postavili stany na školní zahradě a druhý den jsme se vydali do lanového centra Proud na Lesnou.

Šesté třídy
6. A
Třída 6. A je třída s posílenou výukou angličtiny a byla vytvořena nově pro druhý stupeň
z žáků, kteří měli zájem o angličtinu a úspěšně složili rozřazovací test. Je to méně početná
třída, tvořená žáky z obou pátých tříd předchozího školního roku. Bylo tedy nutné, aby si na
sebe nový kolektiv zvykl a stmelil se. To bohužel nebylo příliš možné, protože v říjnu přišlo
z důvodu coronavirové pandemie uzavření škol a děti už na stmelení neměly moc příležitostí.
Jednou z mála příležitostí byl program se školní psycholožkou, který se stačil uskutečnit ještě
před uzavřením škol a další až po jejich otevření. V rámci online výuky proběhlo několik třídnických hodin, při kterých jsme se zaměřili zejména na úskalí online výuky, která probíhala
pro druhý stupeň téměř celý školní rok. I přesto si myslím, že kolektiv ve třídě není špatný,
ale je třeba ho neustále podporovat a budovat.
Z výše uvedených důvodů jsme se v tomto školním roce nezúčastnili téměř žádných akcí, soutěží ani turnajů. Všichni žáci se účastnili matematické soutěže „Klokan“ a „Bobříka informatiky“. Na konci školního roku si žáci třídy zahráli florbalový turnaj.
Den dětí jsme oslavili procházkou na přehradu, kde si děti zahrály stolní tenis a daly zmrzlinu.
Počasí nám přálo, tak jsme si den dětí všichni užili.
V předposledním týdnu jsme v rámci anglického projektového dne zpracovávali projekty na
téma Velká Británie. V loňském školním roce se z důvodu nařízených hygienických opatření
nemohl tento projektový den uskutečnit, proto i pro tento ročník byla opět zvolena Velká Británie, které se běžně věnují žáci 5. ročníku.
Na konci školního roku jsme spolu se žáky třídy 6. B vyrazili na výlet organizovaný CA Úsměv
do CHKO Pálava, lodí jsme se svezli po mušovské vodní nádrži a výlet jsme ukončili v Mikulově. Počasí se oproti předchozím horkým dnům trošku umoudřilo a výlet jsme si mohli užít.
6. B
Třída 6. B navštívila v měsíci záři středisko Lipka, kde se zúčastnila výukového programu
„Cesta do Ekvádoru“ a seznámila se s životem v této exotické zemi. Vlivem coronavirových
opatření byl další, tentokrát ekologicky zaměřený program, ve středisku zrušen.
Vánoční svátky žáci oslavili společnou třídní besídkou, na kterou si nazdobili vánoční stromeček, napekli cukroví a přinesli a rozdali dárky. Nechyběl ani kvíz na vánoční tradice a zvyky
v jednotlivých zemích Evropy, v němž mnozí žáci excelovali.
V průběhu distanční výuky si žáci vyzkoušeli online exkurzi do brněnské firmy SAKO, která
zajišťuje svoz směsných a tříděných odpadů, díky níž měli možnost spatřit i méně příjemnou
součást lidské společnosti. Zároveň se společně s třídní učitelkou snažili nahradit chybějící
kontakt s kolektivem několika třídnickými hodinami zaměřenými právě na rozvoj přátelských
vztahů ve třídě.
Po odmlce způsobené uzavřením škol jsme se v měsíci červnu na MDD vydali do Lanového
centra Proud a zažili den plný adrenalinových zážitků. Školní rok jsme zakončili společným
výletem na Pálavu se třídou 6. A, který v sobě pojil poznávání přírody, historie i kultury této
krásné oblasti.

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet
žáků
86
85
73
51
54

Prospělo s
Prospělo
vyznamenání
86
0
82
3
70
3
48
3
42
11

Neprospěl

Opakuje

0
0
0
0
1

0
0
0
0
0

Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

349
49
0
0
0

328
34
0
0
0

20
15
0
0
0

1
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

49
398

34
362

15
35

0
1

0
0

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 0
průměr na jednoho žáka: 0

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4 leté studium
Počty přijatých žáků

Gymnázium
6 leté stu- 8 leté studium
dium

0

0

4

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník
nižší ročník/ 5. ročník
Celkem

0
0/0
0

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 17
Důvody: přestup na víceletá gymnázia, stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 12
Důvody: rodinné důvody, stěhování

%
0
0/100
0/100

SOŠ

SOU

0

0

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
Každý rok se naše škola zapojuje do celorepublikového testování SCIO, v němž se porovnávají
znalosti žáků z českého a anglického jazyka, matematiky a u třetích tříd i z prvouky. Současně
se ověřují i studijní předpoklady zapojených žáků.
V loňském roce jsme se z důvodu koronavirové pandemie a dobrovolné školní docházky testování neúčastnili. Letos se testování SCIO nabízelo jako vhodný nástroj ke zhodnocení
úrovně žáků na distanční výuce.
V letošním roce dosáhli naši páťáci opět nadprůměrných výsledků. V rámci pátého ročníku
měla naše škola lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Totéž je možné říci i o anglickém
jazyce v pátém ročníku, v němž 55% žáků dosáhlo požadované úrovně A1, 15% úroveň A2,
která odpovídá 9. ročníku ZŠ, a téměř 10% středoškolské úrovně B.
Žáci třetích ročníků se zařadili mezi slabší průměr, což je ale s ohledem na distanční výuku a
složité vzdělávací podmínky v uplynulém školním roce stále slušný výkon.
Z testování SCIO vyplývá, že se naší škole podařilo distanční výuku zvládnout a žáci učivo
sledovaných ročníků ovládají.
Díky pandemii koronaviru se nepsaly některé čtvrtletní písemné práce, případně tyto práce
zohledňovaly stěžejní učivo, proto není možné vyhodnotit čtvrtletní testy zcela objektivně.
Nicméně na základě dat, která dodali jednotliví vyučující, je možné vyvodit několik dílčích
závěrů:
- průměry známek z období před, při a po pandemii jsou ve většině sledovaných předmětů přibližně na stejné úrovni,
- patrné zhoršení se objevuje u diktátů, jejichž psaní je při online výuce dost obtížné,
- k dalšímu zjevnému zhoršení došlo v matematice, což je možné připisovat menší míře
procvičování a upevňování učiva,
- k osamocenému výkyvu dochází i ve vlastivědě v 5. ročníku, ale zde se jedná spíš o
momentální výkyv než o významný trend,
- prvouka, přírodopis a český jazyk mají velmi podobné výsledky ve všech sledovaných
letech,
- k dílčímu výkyvu dochází i v rámci aktuálního školního roku, a to mezi výsledky
1. tříd, kde třídy A+B mají výrazně lepší výsledky než třída C – tento jev bude nutné
v dalším roce více sledovat,
- k dalšímu dílčímu výkyvu dochází mezi 3. třídami, a to konkrétně mezi výsledky tříd
B+C oproti třídě A – tato třída má vysoký podíl žáků s podpůrnými opatřeními, proto
bude vhodné se na tuto třídu v příštím školním roce více zaměřit.
- k porovnání výsledků 6. tříd není dostatek dat, dílčí rozdíly mezi třídami A a B jsou
způsobeny zejména vyšším zastoupením žáků s výukovými obtížemi ve třídě s rozšířenou výukou informatiky a tělesné výchovy.
- obecně lze konstatovat, že se k distanční výuce připojovali všichni žáci a jen výjimečně
měli problémy s připojením nebo s technikou.
Celkově je možné zhodnotit přestup žáků z distanční výuky na výuku prezenční velmi pozitivně, nedošlo k významnému zhoršení sledovaných oblastí, dílčí výkyvy jsou snadno sledovatelné i odstranitelné důslednějším procvičováním.

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 2020/2021 jsme vzdělávali žáky zdravotně znevýhodněné, s poruchami učení
a chování, žáky s autismem a žáka se středně těžkou oční vadou. Výchovná poradkyně se letos
díky COVIDU nemohla zúčastnit porad VP, ale standardně 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 vzdělávání
žáků vyšetřených v jejich zařízeních. Ke konci školního roku byla vyhodnocena podpůrná
opatření se všemi zmíněnými institucemi a doložen formulář PO, který si zmíněná zařízení
zakládají do svojí dokumentace.
Naše škola také úzce spolupracovala se sociálním odborem ÚMČ Žebětín, ÚMČ Žabovřesky,
ÚMČ Brno-střed 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 ředitelkou školy. Vyučující si průběžně na metodických komisích předávali informace o práci jednotlivých žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, poruchami chování a žácích, kteří
v některých oblastech podávali nadstandartní výkony. Žáci, kteří byli pravidelně sledováni,
navštěvovali kroužky a setkání zaměřená na podporu oslabených funkcí (Dys-klub, projekt
„Doučovatel“, předmět speciálně pedagogické 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. C, 3. A, B, 4. A, B a 5. 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 neúspěšnosti). Kdyby nebyla epidemie koronaviru, tak by (z důvodu předběžné depistáže) vedla výchovná poradkyně s kolegyní „Edukativní skupinky“ pro budoucí prvňáčky.
Školní poradenské pracoviště společně s ředitelkou školy řešilo problémy se vztahy ve třídách.
Jednalo se hlavně o třídy 2. C, 4. A a B. Potíže s problémovým chováním jsme řešili ve třídě 4.
B, kde se nám objevovalo nevhodné chování žáků vůči spolužačce. Díky spolupráci třídní učitelky, metodičky prevence, rodičů a školní psycholožky se podařilo nežádoucí chování potlačit.
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. I když děti
školu navštěvovaly měně než rok minulý, proběhlo 41 jednání s rodiči.
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. Neustále 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
Činnost školní psycholožky byla v průběhu roku 2020/21 prováděna v rámci ¾ úvazku + 5
hodin speciální pedagogické péče týdně.
Do celoroční práce a působení školní psycholožky zasáhl v tomto roce nouzový stav a nutnost
vzdělávání dětí distanční formou. Pokud byly děti přítomné výuce ve škole, byly poskytovány
třídám aktivity v běžně zavedeném režimu z minulých let – tj. pravidelné návštěvy tříd,

konzultace s vyučujícími, třídnické hodiny. V případě distanční výuky byly i třídnické hodiny
a některé konzultace s dětmi prováděny online formou.
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
celého roku školní psycholožka sledovala a konzultovala s vyučujícími naplňovaní
podpůrných opatření u jednotlivých žáků ve třídách dle doporučení PPP nebo za základě
výsledků v diagnostice schopností a dovedností ve čtení a psaní.
Školní psycholožka se podílela na fungování škoního poradenského pracoviště a účastnila se
pravidelných setkávání týmu ŠPP. Po dohodě s třídními učiteli a rodiči absolvovaly všechny
děti, u kterých byla zvažována návštěva PPP, nejprve diagnostiku schopností a dovedností
ve čtení a psaní nebo v matematice. Po vyhodnocení této diagnostiky následovala konzultace
s vyučujícím dítěte a s jeho zákonnými zástupci. Na základě výsledků diagnostiky byla
některým dětem a jejich zákonným zástupcům doporučena návštěva školního poradenského
zařízení – PPP, některým byla nastavena jen podpůrná opatření v základní úrovni a
individuální přístup bez nutnosti další návštěvy PPP. Ojediněle si rodiče objednali návštěvu
v 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 škoního
psychologa. Mnoho dětí samo využívalo tyto návštěvy ve třídách k navazování a udržování
vztahu se školní psychožkou, ke sdílení zážitků, úspěchů i neúspěchů, ale také k hledání
řešení konfliktního vzahu 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 umožnily snížit 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
sociálních her nebo formou řízené diskuze se žáky, které proběhly v každé třídě minimáně
jednou za každé pololetí.
Během roku probíhaly se školní psycholožkou konzultace s rodiči a konzultace se žáky
v pracovně psychologa. Některé aktivity probíhaly online nebo telefonickou formou. 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 telefonicky

nebo prostřednictvím e-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. Byly poskytnuty jak
jednorázové konzultace, tak s některými dětmi opakující se konzultace.
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 jako podpůrné a vzdělávací setkání pro školní
psychology, metodicky vedené pracovnicí z PPP.
V letošním školním roce se po mnoho týdnů uskutečňovala distanční výuka, kdy se děti
neměly možnost stýkat osobně v rámci kolektivu. Docházelo pak po jejich návratu do školy
na prezenční výuku k výskytu a nárůstu potíží ve vztazích mezi žáky ve třídách. Ty měly
charakter jak vzájemných konfliktních vztahů, tak se vyskytly i potíže, které měly charakter
šikany dle jejich charakteristik. Vždy byl výskyt těchto problémů řešen s třídními učiteli ve
spolupráci se školní psycholožkou, a to pohovory s dětmi, diskuzními kruhy se třídami a
řízenými herními aktivitami (sociální hry). Podle všech dostupných informací a anonymních
dotazníkových šetření se tam, kde došlo ke vzniku těchto konfliktů, podařilo tyto projevy
zastavit nebo eliminovat na minimum.
V průběhu školního roku 2020/2021 byla školní psycholožkou poskytována pravidelná
speciální pedagogická péče (předmět speciální pedagogická péče) 20 žákům. V případě
distanční výuky byla i tato péče poskytována online formou, v případě prezenční výuky, byla
poskytována prezenční formou. V těchto hodinách se žáci rozvíjeli v dílčích rozumových
složkách podle svých potřeb a specifikace potíží. Dostávali úkoly, kde mohli sledovat zlepšení
a zažívat úspěch, což přispívalo ke zvýšení jejich sebehodnoty a sebeúcty.
Absolvované semináře a kurzy:
Seminář „Školní psycholog a distanční péče” – online, 11. 3. 2021
Seminář „Encouragement – umění povzbudit a motivovat” – v rozsahu 8 vyučovacích hodin
- Mansio, lektorka: Miroslava Štěpánková, online, 31. 3. 2021
Kurz „Jak na online závislosti u dětí a mladistvých” v rozsahu 8 vyučovacích hodin – Společnost Podané ruce o.p.s., lektoři: Jáchym Zeman, Adéla Klingerová, online, 15. 4. 2021
„Základní kurz krizové intervence pro pedagogické pracovníky” – v rozsahu 16 vyučovacích
hodin - Společnost Podané ruce o.p.s., lektorka Mgr. Bohuslava Horská, online 10. – 11. 5. 2021
Hodnocení speciálního pedagoga
Jako speciální pedagog jsem se v tomto školním roce dle plánu zaměřila na přímou práci se
žáky se speciálně pedagogickými potřebami a na všechny žáky, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči, ať už krátkodobou nebo založenou na dlouhodobých podpůrných opatřeních. Pro 4 žáky jsem vedla hodinu speciálně pedagogické péče, kde jsme vzhledem ke specifickým potřebám každého z žáků rozvíjeli grafomotorické funkce, sluchovou
analýzu a syntézu, vizuomotoriku, trénovali krátkodobou i dlouhodobou paměť a pozornost.

Další důležitou složkou práce byla depistáž, vyhledávání žáků se specifickými potřebami ve
třídách, konzultace v rámci školního poradenského pracoviště s výchovnou poradkyní a
školní psycholožkou. Tato spolupráce v rámci školního poradenského pracoviště je klíčová.
V rámci depistáže jsem poskytovala rady a podporu třídním učitelům, popřípadě doporučovala vhodné materiály procvičování.
Zápis do prvních tříd proběhl bez přímé účasti budoucích prvňáků, někdy i jejich rodičů
(forma on-line formuláře), proto nebylo možné konzultovat školní zralost dětí, což vede k
tomu, že nám do prvních tříd mohou nastoupit děti nezralé pro školní docházku.
Hodnocení ICT metodika a koordinátora
Obecné informace
Základní škola Brno, Otevřená 20a je pouze úplná škola. Kapacita školy je 440 žáků a působí
zde 36 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 2020/2021 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 rámci přístavby druhého stupně postupně došlo k inovaci stávajících síťových prvků a
služeb. Mezi větší investice patřilo pořízení interaktivních dotykových displejů do všech
učeben nové přístavby.
V oblasti softwaru škola aktivovala Office 365 ve verzi A3, která nabízí bezplatné využití
kancelářského balíku Office i žákům naší školy na domácích přístrojích.
Velkým přínosem do budoucna je využití firewallu k filtrování obsahu na internetu, díky
čemuž se zvýší ochrana žáků před nevhodným obsahem.
Návrh investic v oblasti ICT
Příští školní rok bude ve znamení výraznějšího využívání stávajících prostor školy a jejich
technického vybavení. Již letošní rok ukázal, že není možné udržet ICT plán ve stávající výši,
neboť nárůst žáků, učitelů i techniky bude téměř dvojnásobný. Díky tomu vzrostou i náklady
na provoz ICT, které se objeví v ICT plánu na začátku příštího školního roku. Kromě toho
bude nutné vyměnit některou dosluhující techniku: záložní zdroje v racku v TV a
slaboproudu, tiskárnu v počítačové učebně a u vedoucí školní kuchyně. S ohledem na stáří
počítačů z dodávky vnitřního vybavení z roku 2012 by bylo vhodné začít uvažovat o jejich
výměně za novější typ.
Rozvoj kompetencí žáků v oblasti ICT
Díky účasti v celorepublikové soutěži „iBobr“ a zařazení programovatelných stavebnic Lego
WeDo 2.0 a MindStorms do hodin informatiky jsou kompetence našich žáků v oblasti ICT na
vysoké úrovni. S ohledem na výše uvedené budeme i nadále s nastaveným trendem výuky
informatiky a programování pokračovat.

Hodnocení koordinátora ŠVP
Koordinátor ŠVP spolupracoval po celý rok s pedagogy i vedením školy a od ledna dohlížel a
koordinoval tvorbu ŠVP pro 2. stupeň ZŠ. Zároveň v lednu 2021 dokončil specializační studium pro koordinátory.
Koordinátor poskytoval metodickou podporu pedagogům nejen při produkci ŠVP pro 7. 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. 6, který vstoupí v
platnost 1. 9. 2021. Zároveň byly veškeré změny zaneseny do informačního 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 pedagogickými zaměstnanci.
V uplynulém školním roce 2020/2021 se koordinátor ŠVP seznámil se změnami v RVP ZV
2021, které budou do ŠVP „Škola pro život“ aplikovány v časovém období stanoveném MŠMT.
Hodnocení koordinátora EVVO
Koordinátor EVVO po celý rok spolupracoval se všemi pedagogy i s vedením školy, poskytoval 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. Vzhledem k aktuálním opatřením proběhly programy s environmentální tématikou pouze částečně v úvodu a závěru školního roku. Tematické projektové dny ani letos proběhnout nemohly. Koordinátor EVVO si nadále průběžně
zvyšoval svou odbornou a metodickou připravenost samostudiem a čtením odborné literatury.
Hodnocení metodických komisí
Metodické komise se scházely nepravidelně, podle vývoje aktuální pandemické situace, obvykle po předchozí schůzce předsedů metodických komisí, kterou vedl zástupce ředitelky
školy.
Na metodických komisích se pravidelně konzultovaly pedagogické postupy, úroveň vzdělávání v jednotlivých třídách a chování žáků školy. Rovněž zde byl prostor na organizaci společných akcí.
Součástí metodických komisí bylo i pravidelné zvyšování ICT kompetencí vyučujících, hledání 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 vzdělávání.
V letošním roce výrazně ovlivnila fungování metodických komisí pandemie koronaviru. Do
programu metodických komisí byly proto pravidelně zařazovány informace k opatřením vydaným MŠMT, která se týkala nejen hygienických postupů, ale i pedagogických intervencí.
K významným metodickým opatřením patřil návrat žáků z distanční výuky k prezenčnímu
způsobu vzdělávání, kterému byla na metodických komisích věnována velká pozornost. Díky
tomu byl přechod žáků z uvedených způsobů vzdělávání zcela bezproblémový. Případné obtíže se dařilo ve spolupráci s ŠPP a zákonnými zástupci žáků eliminovat.
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:
Statutární město Brno, městská část Brno-Žebětín: veřejnosprávní kontrola
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

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet rozhodnutí
16
0
0

Počet odvolání
0
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 průběhu
celého školního roku, pro různé ročníky v různé míře. I přesto se uskutečnilo 8 setkání ŠPP.
Od října 2020, kdy byly na základě nařízení vlády uzavřeny školy, se pracovalo v nouzovém
režimu a řešily se aktuální záležitosti, které tento nouzový stav přinášel. V průběhu roku probíhala výuka od 3. tříd výše převážně v distanční formě. První a druhé ročníky měly distanční
formu jen kratší období v roce, vzdělávaly se více prezenčně. I navzdory těmto komplikacím
byly sledovány a sdíleny všechny aktivity týkající se vzdělávání a výchovy dětí ve škole. Tým
ŠPP projednával návrhy na vyšetření dětí v PPP, sledoval aktuální stav a efektivitu navržených podpůrných opatření. Po celý rok byly také sledovány potíže dětí s SPU i s poruchami
chování a projednávány postupy a opatření vedoucí k podpoře těchto dětí a k předcházení
dalšímu zhoršování jejich potíží v kolektivu i ve vyučování. Členové ŠPP se zapojovali do dění
v životě školy a řešili nastalé problémy ve spolupráci s vedením školy.
Členové ŠPP byli pravidelně informováni o připravovaných či proběhlých výchovných komisích, o jejich průběhu či opatřeních, která byla na komisích dohodnuta.
ŠPP se také zabývalo péčí o integrované žáky. Zde úzce spolupracovaly 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 kolektivy. Dále seznamovala členy ŠPP s plněním minimálního preventivního programu a o případných zprávách ve schránce důvěry. Taktéž se věnovala problematice školní neúspěšnosti
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. Jelikož se i děti prvních ročníků vzdělávaly
mnoho týdnů během roku distanční formou, byly tyto aktivity obtížněji realizovatelné a byly
prováděny v průběhu celého roku, kdykoli to bylo možné. Snahou bylo, aby se hned v počátcích školního vzdělávání poskytnula péče tak, aby se předešlo nebo omezilo pozdější možné
selhávání vzdělávání či prohlubování potíží. Na následné péči se podíleli 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 udržování kvalitní pracovní atmosféry.
Třídní učitelé všech tříd pravidelně informovali členy ŠPP v průběhu roku o situaci ve třídách,
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 péče formou schůzek s výchovnou poradkyní. 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.
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty
fyzický počet
výchovný poradce
školní metodik prevence

1

Učitel, spec. ped.

1

učitel

úvazek
školní psycholog
školní speciální pedagog

kvalifikace, specializace

1
1

kvalifikace, specializace
psychologie
spec. pedagogika

dosažené vzdělání
Výchovné poradenství
MP

dosažené vzdělání
vysokoškolské
vysokoškolské

6.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35 let
0
0

36 – 50 let
1

0
0

1
0

1

51 let–a více/z toho důchodci
0/0
0/0
0/0
1/0

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: 0

školní metodik prevence:
• Účast na pravidelných setkáních metodiků prevence PPP Sládkova - online
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 2020 škola dosáhla hospodářského výsledku 39 898,42 Kč. Celá finanční částka byla
připsána do rezervního fondu.
Rok 2020
Náklady

státní rozpočet

rozpočet ÚSC

rozpočet EU

Neinvestiční výdaje celkem

24 385 933

5 974 937

554 463

z toho

Platy

17 390799

224 313

218 048

OON

120 495

201 980

132 000

6 150 754

78 649

77 491

630 591

16 444

22 089

93 294

5 453 551

104 835

státní rozpočet

rozpočet ÚSC

rozpočet EU

24 385 933

5 974 937

554 463

24 385 933

3 721 000

554 463

sběr papíru)

0

609 415

0

ostatní výnosy

0

1 644 522

0

odvody
učebnice a pomůcky
ostatní náklady
Výnosy
Výnosy celkem
z dotací
od rodičů (družina, kroužky, ŠVP,

r. 2020 - rozbor za 1. pol. 2021
Náklady

státní rozpočet rozpočet ÚSC rozpočet EU

Neinvestiční výdaje celkem
z toho

13 862 875

3 399 688

198 281

platy

9 894 442

124 884

110 807

OON

108 300

102 020

46 800

3 567 054

46 700

40 674

učebnice a pomůcky

103 180

2 720

0

ostatní náklady

189 899

3 123 364

0

odvody

Výnosy

státní rozpočet rozpočet ÚSC rozpočet EU

Výnosy celkem
z dotací
od rodičů (družina, kroužky, ŠVP,

13 862 875

3 179 332

198 281

13 862 875

2 107 000

198 281

0

149 271

0

0

923 061

0

sběr papíru)
ostatní výnosy

6.3 Individuální integrace
Individuální integrace

Typ postižení

Ročník

Počet žáků

Vývojová porucha chování

0

0

Nezávadná vada řeči, vývojová dysfázie
Nadaný žák
Poruchy pozornosti, SPU

6.

2

PO 2

3.
3.
4.
1.

1
1
1
1

PO 2
PO 2
PO 2
PO 3

2.
3.
6.
2.
3.
4.
5.
6.
2.
3.

2
1
1
7
6
10
10
4
1
1

PO 2
PO 2
PO 3
PO 2
PO 2
PO 2
PO 2
PO 2
PO 3
PO 2

Autismus, SPU
ADHD

SPU

Tělesné a smyslové postižení

Celkem

Stupeň podpůrného
opatření

49

6.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem

Ročník
0

Počet
žáků
0

Stupeň podpůrného opatření
0

7.1 Další údaje o škole
Celoročně probíhala velmi úzká spolupráce s ÚMČ Brno-Žebětín. Zástupci zastupitelstva se
pravidelně účastnili školské rady, která v tomto školním roce probíhala především on-line formou.
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 formou
konzultací vedoucích pracovníků. Pokračovali jsme i v dlouholeté spolupráci s místní pobočkou Knihovny Jiřího Mahena. V měsíci září před uzavřením škol navštívili naši žáci místní
knihovnu.
Spolupráce s dětskou organizací Junák, s místním sportovním klubem SK Žebětín a i se ZUŠ
Františka Jílka na Vídeňské ulici nemohla díky okolnostem probíhat v takovém rozsahu, jak
bychom si přáli.
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 se zapojila s velkou podporou rodičů i do dalších charitativních akcí. Částkou 12
870 Kč jsme přispěli na dobročinnou věc s názvem „Život dětem“. Adopce zvířat ze Zoo Brno
(šimpanz a surikata) byla vedením zoologické zahrady prodloužena o půl roku, a nové zvíře
proto adoptujeme až na podzim roku 2021.
7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...
Kroužky při ZŠ
V měsíci říjnu se otevřela rozmanitá nabídka 26 kroužků pro žáky naší školy. Na základě nepříznivé epidemiologické situace a uzavření škol mnoho kroužků vůbec nezapočalo svoji
činnost. Pouze 13 kroužků bylo otevřeno, a to pouze ty, které splňovaly stanovené podmínky. Probíhaly buď on-line formou, nebo pouze v době, kdy byly povoleny.
Název kroužku
Cizí jazyky
Přírodní vědy
Sport, TV, turistika
Umělecké obory
Zdravotní, speciální pedagogika
Celkem

Počet kroužků
5
0
6
8
0
13

Počet žáků
90
0
0
109
0
199

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

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

Délka trvání projektu

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

Operační program

OP VVV

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

b) jako partner

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 přinese posílení odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách
na území Brna.

Název projektu a registrační číslo projektu

Název projektu a registrační
číslo projektu

Podpora společného vzdělávání ve škole
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0014456

Délka trvání projektu

2 roky

Operační program

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner

žadatel

Celková výše dotace

6860157,- Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením partnerské smlouvy,
datum

25.05.2016

Stručný popis projektu

Vzhledem ke stávajícím potřebám žáků školy je prioritou zaměřit se především na personální podporu pro fungování
školního psychologa, který bude úzce spolupracovat s jednotlivými vyučujícími. Cílem bude poskytnout žákům šance
na maximální rozvoj jejich potenciálu a mapovat vztahy ve
třídách.
Prohloubit spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky v rámci tandemové výuky. Tím zlepšit kvalitu výuky,
která bude mít pozitivní vliv na výsledky žáků.
Vzhledem k výsledkům Výstupu z dotazníkového šetření
MAP si škola zvolila šablonu na podporu kariérového poradenství pro žáky. V rámci této šablony uskutečníme dva
„Projektové dny ve výuce“.

9.0 Zhodnocení a závěr:
Během školního roku pravidelně probíhaly schůzky předsedů metodických komisí a na jejich
základě metodické komise. Školní poradenské pracoviště vykonávalo svou pravidelnou činnost. Školním rokem se prolínaly projekty zaměřené především na prevenci, jazyky, vlastivědu a přírodovědu. Výše uvedené aktivity probíhaly dle aktuálně platných protiepidemických opatření.
Celý školní rok poznamenala výuku covidová pandemie, díky níž se žáci museli vzdělávat
formou distanční výuky – online hodin. Tato výuka na naší škole probíhala pravidelně na základě stanovených rozvrhů. Pedagogové vyučovali přímo z budovy školy, kde využívali kvalitní internetové připojení, interaktivní tabule a displeje, elektronické učebnice, interaktivní
výukové programy a nástroje Google Učebny. Z hospitační činnosti vedením školy vyplynulo,
že mimo výše uvedené formy výuky naši vyučující využívali i únikové hry, kvízy, soutěže,
pohybové aktivity s žáky na dálku a mnoho dalších. V hojné míře se také využívaly individuální i skupinové konzultace, zpětná vazba probíhala nejen přes online nástroje, ale i kontrolou
písemných prací žáků, což bylo velmi důležité zejména u žáků 1. a 2. tříd. Neméně intenzivně
probíhala i komunikace se zákonnými zástupci žáků. Školní poradenské pracoviště též umožňovalo žákům i rodičům online poradenství se školním psychologem, doučovateli i výchovným poradcem.
Pokračovali jsme i v zapojení do projektů Rodiče vítáni, Asociace aktivních škol, Síť brněnských otevřených škol, Férová škola, Cambridge English a Ovoce do škol. Jako mnoho brněnských škol je i naše škola zapojena do MAPu – Prevence školní neúspěšnosti na základních
školách ve městě Brně a Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II.
Pokračovali jsme i v projektu v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání –
Šablony pro MŠ a ZŠ II a III.
Od 1. 9. 2020 byla slavnostně otevřena 1. etapa přístavby 2. stupně, a tím byl otevřen 6. ročník
v naší základní škole. Po celou dobu školního roku probíhala dostavba 2. etapy 2. stupně, která
byla dokončena kolaudací 25. 3. 2021.
Nedílnou součástí činnosti školy bylo pořádání akcí pro širokou veřejnost:
Slavnostní zahájení školního roku
Dne 1. 9. 2020 proběhlo přivítání prvňáčků díky nepřízni počasí v tělocvičně školy za účasti
zástupců městské části a Magistrátu města Brna. Svou přítomností nás poctili 1. náměstek primátorky města Brna Mgr. Petr Hladík a vedoucí pedagogicko-organizačního oddělení MMB
OŠMT PhDr. Marie Klusoňová. Starostou obce byla dětem předána upomínková kniha a od
zástupců magistrátu děti obdržely milý dárek.
Zápis do prvních tříd
V dubnu jako tradičně proběhl opět netradiční zápis do 1. tříd, a to bez fyzické účasti dětí na
samotném zápise. Celý zápis se konal v týdnu od 12. do 16. 4. 2021. I přes přísná protiepidemická opatření proběhl celý zápis bez problémů. Do 1. tříd se přihlásilo celkem 107 dětí, přijato
bylo 82 z nich.

Hodnocení Preventivního programu školy
za školní rok 2020/2021

Škola: Základní škola Brno, Otevřená 20a, p.o.
Školní metodik prevence: Mgr. Lenka Staníčková
V letošním školním roce se ukázalo, že z důvodu epidemiologické situace nebyla příležitost
naplnit preventivní program tak, jak bylo na začátku školního roku plánováno. Distanční výuka nesla určitá specifika, kterým jsme se snažili operativně přizpůsobit.
Žáci pátého a šestého ročníku zahájili výuku v nově postaveném pavilonu školy. Jako všichni
žáci byli seznámeni s bezpečným chováním v areálu, učebnách, tělocvičnách, multifunkčních
prostorech a specializovaných učebnách. Po návratu celých třídních kolektivů zpět do lavic se
třídní učitelé zaměřili na upevnění vztahů ve třídě a na klima třídy. Snažili se o co nejjednodušší návrat žáků do školy po netradičním školním roce způsobeným pandemií. Nastavila se
pravidla třídy, připomněl se školní řád a řády jednotlivých učeben. Také rodiče byli na třídní
schůzce a prostřednictvím kontaktních deníků seznámeni s pravidly vyplývajícími ze školního řádu.
Po přechodu na distanční výuku byli žáci svými třídními učiteli v rámci třídnických hodin
poučeni o pravidlech bezpečného používání internetu a pravidlech on-line výuky. Věková
hranice žáků, kteří využívají sociální sítě ke komunikaci, se snížila, proto jsme se snažili situaci
monitorovat. Metodička prevence společně se školní psycholožkou navštívily třetí, čtvrté a
páté ročníky a hovořily s žáky o tom, jak správně využívat informačně komunikační technologie, co je bezpečné a na co by si měli dávat pozor. Příští rok bychom na téma nebezpečí na
internetu a na stále větší riziko závislosti dětí na mobilních zařízeních chtěli upozornit rodiče
formou přednášky a nabídnout pomoc při prevenci.
V listopadu proběhl projektový den k příležitosti Mezinárodního nekuřáckého dne. Žáci prvních a druhých ročníků si při prezenční výuce povídali na téma zdravá výživa a byli upozorněni na prevenci úrazů a první pomoc. Děti si připomněly, jak se správně zachovat v případě
drobných úrazů a jaká použít telefonní čísla na záchrannou službu, hasiče a policii. Žáci třetího
až šestého ročníku se zapojili do projektového dne distanční formou, povídali si s třídními
učiteli o závislostech, jak se vyvarovat kouření či netolismu.
Před dalším uzavřením školy jsme stihli žáky třetího ročníku upozornit na problematiku šikany a kyberšikany, zároveň jsme dotazníkovým šetřením zmapovali vztahy ve třídě. Zaměřili jsme se na ubližování mezi spolužáky.
V dubnu, po návratu do školy, se třídní učitelé snažili sledovat situaci ve třídě, spolupracovali
se členy školního poradenského pracoviště, školní psycholožka vstupovala do výuky a pomáhala žákům se začleněním zpátky do školy. Třídní učitelé se snažili o úzkou spolupráci se
zákonnými zástupci dětí, o podporu znevýhodněných žáků a prevenci školní neúspěšnosti.
Na prevenci rizikového chování v dopravě se zaměřili žáci celé školy v měsících květnu a
červnu. Postupně navštívili dopravní hřiště v Brně-Komíně žáci druhého až pátého ročníku.
Výuka se skládala ze dvou částí. První tvořila teoretická výuka u nás ve škole a v praktické
části si své teoretické znalosti pravidel silničního provozu mohli žáci vyzkoušet na dopravním

hřišti. Cílem programu „Empík cyklista“, kterého se účastnili čtvrťáci, bylo zvyšovat ochranu
života dětí v silničním provozu. Vzhledem k epidemické situaci však výuka neproběhla v celém rozsahu.

V Brně 22. 6. 2021
Vypracoval ŠMP: Mgr. Lenka Staníčková

……………………………………………..
Mgr. Dagmar Šenbergerová
ředitelka školy

Schváleno školskou radou dne 21.10.2021

