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Část  I. 

Základní charakteristika školy 

a)  Název právnické osoby vykonávající činnost školy (dále jen škola) dle platného rozhodnutí 
: 
Základní škola Brno, Heyrovského 32, 635 00 Brno - Bystrc 
Zřizovatel školy: Město Brno, městská část  Brno – Bystrc 
Ředitel školy:  do 31.1. 2007 ředitel školy - PaedDr. Jan Mikáč, 
                        od 1.2. 2007 statutární zástupce - Mgr. Kateřina Xaverová 
 
Telefon: 546 432 260  
Fax: 546 432 263 
E-mail: zs.heyrovskeho@volny.cz 
www stránky: http://www.zsheyrovskeho32brno.cz  
Školská rada: 
  
a) za Úřad městské části:  PaedDr. Marie Pešová CSc.  
                                                      Mgr. Eliška Kovářová  
b) za pedagogické pracovníky:   Mgr. Jana Hofmanová 
                                                       Mgr. Eva Barovjanová   
c) za zákonné zástupce žáků:    Bc. Jitka Doležalová  
                                                       p. Libuše Toužínová  

b) Úplné školy   

Školní rok 

2006/2007 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 10 5 217 21,70 

2.stupeň 8 4 213 26,62 

Celkem 18 9 430 23,89 

   

c) Málotřídní nebo neúplné školy 

Málotřídní škola má alespoň v jedné třídě zařazeny žáky více ročníků. 
Neúplná základní škola má ročníky jen 1.stupně nebo jen 2.stupně, úplná základní škola má ročníky prvního i druhého stupně (ne nutně 
všechny) 

Školní rok 
2006/2007 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

Malotřídní ZŠ ----- ----- ----- ----- 

Neúplné ZŠ ----- ----- ----- ----- 

d) Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 47 
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Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 15,3. 

   

e) Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16 847/96-2 1.-9. 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: --- 

f) Zařízení školního stravování - není součástí základní školy.  

g) Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 6 155 4 + 2 učitelky na DPČ 

Z činnosti školní družiny : 

j) Školní klub 

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 
celkem ---- ------ fyz.                        ----

           

  

Z činnosti školního klubu: není ustaven 

Část II 

Údaje o pracovnících školy 

1. Uvádět fyzický počet 
  

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.   

Celkový počet pedagogických pracovníků 32 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných dle 

z.č.563/2004 Sb. 
28 87,5% 

  
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na 
školu: 0 
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 nastoupili na      
školu: 6 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2006/07 odešli ze školy: 8 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  8 
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6.  Věkové složení učitelů 

Učitelé 
Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 3 9 
35-50 let 1 6 
nad 50 let 1 6 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 2 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 5 23 
Rodičovská dovolená 0 3 
Dlouhodobě nemocní 0 1 

  

Výčet pracovníků školy 

Jméno, příjmení Pracovní zařazení 
Mikáč Jan ředitel školy 
Xaverová Kateřina zástupkyně ředitele 
Eva Barovjanová učitelka 
Marie Bočková učitelka 
Böhmová Dobromila učitelka, kariérový poradce 
Böhmová Denisa učitelka 
Březinová Petra učitelka 
Coufalová Jana učitelka, metodik prevence 
Kleis Luboš učitel 
Klimešová Marie učitelka, správce počítačové sítě 
Kliková Lenka učitelka 
Kobercová Eva Anna učitelka 
Palupa Tomáš učitel 
Pavézková Eva učitelka 
Polmanová Renata učitelka, výchovný poradce 
Pospíšilová Hana učitelka 
Přinosilová Věra učitelka 
Radvanová Dana učitelka 
Řádková Naďa učitelka 
Slámová Táňa učitelka 
Sviderská Hana učitelka 
Šulák Pavel učitel 
Vávrová Ilona učitelka 
Vágnerová Romana učitelka 
Vlasáková Eva učitelka 
Vrtěna Jaroslav učitel 
Zemanová Marie učitelka 
Růžičková Alice učitelka 
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Konečná Věra psycholožka 
Štroblová Marcela vedoucí vychovatelka 
Brabcová Ivana vychovatelka 
Janoušková Zdena vychovatelka 
Fialová Ludvika vychovatelka 
Fialová Miroslava uklízečka 
Filoušová Jana uklízečka 
Lisa Miloslav uklízeč 
Pléhová Marie uklízečka 
Richtáriková Miroslava uklízečka 
Říhová Gabriela uklízečka 
Orálková Markéta ekonom, personalistka 
Indra Pavel školník, údržbář 

K 1. 2. 2007 byl z funkce ředitele školy odvolán PaedDr. Jan Mikáč a škola byla řízena do     
1. 8. 2007 statutární zástupkyní Mgr. Kateřinou Xaverovou. 

Dne 30.5. 2007  byl rozvázán pracovní poměr se zaměstnankyní kvůli požití alkoholu na 
pracovišti a následné neomluvené absenci. Nepatřila ke kmenovému stavu zaměstnanců, byla 
přijata jako zástup za mateřskou dovolenou ke dni 1.3. 2007. 

7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy  

Název kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 
Rámcový vzděl.program pro ZV – 
Tvorba ŠVP 

32 

Nový zákoník práce 2 
Dopravní výchova 1 
Pokladna 1 
Cestovní náhrady 1 
Sociální dovednosti 1 
Tvořivá škola 3 
seminář Hlasová výchova 3 
Odměňování ve školství 2 
Vzdělávací seminář PPP Hybešova 1 
Vzdělávací seminář VIP Kariéry 1 
Sebezkušenostní výcvik 1 
Adaptační programy 2 
Ředitelské paragrafy 2 
Semináře AJ 4 
Výpočetní technika ve výuce ČJ 1 
Emoční inteligence 2 

Seminář Jeden svět 1 

Seminář J. Prekopové 1 
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Seminář Školy podporující zdraví 1 

Seminář Publikování na www 2 

Seminář Nafest – dramatická 
výchova 

2 

Celkem 67 

 
Mgr. Jana Coufalová se účastní rozšiřujícího studia na PF MU v Brně – obor škoní metodik 
prevence. 
  
8. Romský asistent: (ANO/NE): NE 
   Jiný asistent (pedagogický, osobní) (výše úvazku / počet fyzických osob): žádný 
  

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků  (II. pololetí)  

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 

 vyznamenáním 

Prospělo        
bez (*) 

Neprospělo 
bez (*) 

Opakují 

1. 47 45  2 0 0 
2. 50 47  3 0 0 
3. 45 40  4 1 1 
4. 30 21  9 0 0 
5. 45 29 16 0 0 

Celkem za I. stupeň 217 182 34 1 1 

            
6. 48 26 21 1 1 
7. 54 30 24 0  0 
8. 55 18 35 2  2 
9. 56 33 23 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

213 107 103 3 3 

Celkem za školu 430 289 137 4 4 

 *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2006 

 2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet 
„2“ 2 
„3“ 2 
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3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu   
  

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 
Školní rok 2006/07 4 leté 

studium 
6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

      

Počty přijatých žáků 

  

9 0 8 34 13 0 

  

 

4. Počet absolventů ZŠ    

Ročník Počet žáků 
9. ročník 56 
nižší ročník 0 
Celkem 56 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

a) Provedené kontroly ze strany České školní inspekce /datum, typ provedené kontroly/: 
nebyla 
b) Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce: nebyly 

 

Jiné kontroly 

a) měření kvality ovzduší ve 3.B Krajskou hygienickou stanicí 
b) měření kvality ovzduší v tělocvičně Krajskou hygienickou stanicí  
c) kontrola hygienických podmínek školy Krajskou hygienickou stanicí 

Část V. 

Rozhodnutí ředitele      

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst.2 zákona č. 561/2004 Sb. a 
počet odvolání proti tomuto rozhodnutí  
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Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 8 +1 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, l 0 0 

Počet žáků přihlášených do 1.ročníku pro rok 2005/2006: 63. Jedna žákyně se zúčastnila zápisu 
na jiné škole, poté ji rodiče přihlásili na naši školu a zažádali o odklad, který byl kladně vyřízen. 

 

Zápis do 1. tř.  

Počet dětí u zápisu celkem     Z toho odklady Odchod na jinou školu  
63 +1* 8* 1** 

 *viz tabulka výše 
** Jeden žák absolvoval zápis u nás, pak byl přehlášen na jinou školu. 
Den otevřených dveří před zápisem do prvních tříd: 11.1. 2007 
Zápis do prvních tříd se konal v termínu: 19.1.2007 – 20.1. 2007 
Informační schůzky pro rodiče budoucích prvňáčků: 11.6. 2007 

 

Pedagogické rady, třídní schůzky a hovorové hodiny: 

14.11. 2006 – pedagogická rada, třídní schůzky a hovorové hodiny 
23.1. 2007 -  pedagogická rada 
17.4. 2007 – pedagogická rada, třídní schůzky a hovorové hodiny 
21.6. 2007 – pedagogická rada 

 

Část VI. 

Údaje o aktivitách žáků i učitelů a o prezentaci školy na veřejnosti  

1. Projekty a spolupráce s vysokými školami 
 
a) dlouhodobé 
Škola je zapojena do projektů Zdravá škola, Školní mléko, Zdravé zuby 
b) krátkodobé a jednorázové 
Ve školním roce 2006/2007 se žáci naší školy zúčastnili těchto projektů 
- dramatická výchova se studenty JAMU - projekt pro 7. a 8. ročník ( mimo pravidelnou 
výuku DV) 
 - Divadlo – projekt dramatické výchovy pro 7. ročníky 
- CVČ Ulita – projektové vyučování dějepisu pro 7. ročník 
- dílna Výchova k diváctví pro 7. a 8. ročníky 
- studio Labyrint – divadelní projekt pro 4. ročníky 
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- Divadelní víkend pro7. ročníky – spaní ve škole – 13 žáků 
- Festival dokumentárních filmů Jeden svět o lidských právech s následnými besedami pro 2. 
stupeň ZŠ 
- Ve škole po škole – spaní ve škole – projekt ŠD k osobnostně sociální výchově 
- divadelní zážitkový kurz Nafest pro 8. ročníky 
- projekt Ještě chvíli spolu – spaní ve škole- pro žáky 5.B 
c) spolupráce s vysokými školami 
- studenti JAMU se podíleli na výuce dramatické výchovy 
- pedagogická praxe studentky PF MU – obor dějepis – a posluchačky 3. ročníku DPS PF MU  
 
2. Školy v přírodě a lyžařský výcvikový kurz, zahraniční zájezd 
říjen 2006 – švp 8.A 
březen 2007 – lyžařský výcvikový kurz 7. ročníků 
květen 2006 – švp 4.B, 5.B, 7.B 
červen 2006 – švp 2.AB, 6.AB, 7.A, 9.B 
červen 2006 – zájezd žáků školy do Velké Británie 
 
3. Spolupráce s obcí 
20.10. -21.10. 2006 – volby (v prostorách školy) 
prosinec 2006 – děti ŠD navštívily seniory v penzionu na ul. Vondrákova 
únor 2007 – výstava prací žáků 2. stupně ve Společenském centru 
duben 2007 – Velikonoční vajíčko – výstava výrobků z vajíček, které vytvořili naši žáci 
duben – červen 2007 výstavka výtvarných prací dětí ŠD v místní pobočce knihovny J.  
Mahena 
květen 2007 – brigáda na hradě Veveří uspořádaná žáky 8. A 
květen 2007 – návštěva dětí ŠD v penzionu na ul. Vondrákova ke Dni matek 
květen 2007 – pasování prvňáčků na čtenáře knihovny 
květen 2007 – vystoupení žákyň 2. stupně na slavnostech Ignis Brunensis 
červen 2007 – akce Empík pro žáky prvního stupně pořádaná Městskou policií 
pravidelné návštěvy našich dětí v místní pobočce Knihovny J. Mahena a CVČ Bystrouška 
4. Soutěže a testování 
prosinec 2006 – olympiáda z AJ – školní kolo, vítězové: Jaroslav Belza v kategorii 6. roč. 
                                                                                            Nikola Vacková v kategorii 7. roč. 
                                                                                            Ondřej Kaman v kategorii 8. roč. 
                                                                                             Tereza Krejčí v kategorii 9. roč. 
leden 2007 – olympiáda z dějepisu - školní kolo, vítěz Jan Drápal z 9.A 
                      olympiáda z ČJ – školní kolo, vítěz Tomáš Polášek z 9.B 
únor 2007 – testování žáků 9. ročníků – Cermat 
                    celostátní šetření v oblasti TV – první stupeň 
                    matematická miniolympiáda 4. ročníků 
březen 2007 – Doremi – soutěž školních družin ve zpěvu – oblastní kolo vyhrála V. Elingrová  
                        ze 2.A 
                       Brněnský hrnek – zúčastnilo se 28 žáků z naší školy, 1. místo za kolektivní  
                       práci, 2. místo za hrnek 
duben 2007 – soutěž AJ na ZŠ Husovice – vybraní žáci 5. ročníků 
květen 2007 – minimaturita 8.A 
                        SCIO testy – dobrovolníci z 8. ročníků 
                        soutěž AJ na ZŠ Cacovická pro 5. ročníky – Kateřina Štěpánková na 18. místě                           
                        asi ze 150 účastníků           
5. Sportovní soutěže 
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březen 2007 – basketbal na ZŠ Masarova – výběr hoši – 2. místo v soutěži škol 
                        Ultramarathon – výběr školy 
                        Chrlická laťka – výběr školy 
                       vybíjená ZŠ Laštůvkova – 3. a 4. ročníky 
duben 2007 -  vybíjená ZŠ Vejrostova – žáci 1. a 2. ročníku 
                       vybíjená ZŠ Heyrovského – 5. ročník, chlapci – 4. místo, dívky - 3.místo                                            
                        Mc Donald cup 4.a 5. ročníků, žáci 5.A – 1. místo 
                        oblastní kolo lehkoatletického trojboje školních družin 
                        jarní turnaj ve florbale – vybraní žáci školy 
                        futsal na ZŠ Svážná – vybraní žáci 
                        Coca cola cup – výběr žáků 
květen 2007 -  okresní finále ve volejbalu družstev dívek, CVČ Lužánky 
                        Mc Donald cup ZŠ Janouškova pro 2. a 3. třídy – 2. místo v městském kole 
                        Pohár rozhlasu 
                        turnaj ve vybíjené družstev školních družin 
                        atletika ZŠ Laštůvkova – žáci prvního stupně:  
  oblastní kolo – družstva: 1. ročník – 1. místo 
                                                                2. ročník – 3. místo 
                                                                3. ročník – 1. místo 
jednotlivci: A. Martincová 3.A – 1. místo 
                   J. Miker 3.A – 1. místo 
                   D. Zíta 2.B – 3. místo 
                   O. Doubravský 1.B – 1. místo 
                   K. Benešová 1.A – 3. místo 
                     J. Kus 4.A – 1. místo 
městské kolo – jednotlivci: O. Doubravský 1.B – 1. místo 
                                            J. Miker 3.A – 1. místo 
                                            J. Kus 4.A – 3. místo 
                                           K. Benešová 1.A – 4. místo 
červen 2007 – turnaj školních družin v kopané 
Hoši 7.A se zúčastnili soutěží v lehké atletice, kde dosáhli následujících umístění: 
V. Číhal 7.A – běh na 1000m – 3. místo 
J. Ruth 7.A – skok do výšky – 9. místo 
J. Sobola 7.A – skok do výšky – 10. místo 
Štafeta hoši 7.A – 5. místo 
 
6.Akce pořádané školou 
září 2006 –        Klubové vaření – p. uč. Coufalová 
říjen 2006 –      Drakiáda – školní družina 
                         Sportovní setkání s rodiči – školní družina 
                         Dny zdraví – p. uč. Coufalová 
                         Dny řemesel – p. uč. Coufalová 
listopad 2006-  výstava výrobků v cukrárně Smile – školní družina 
                         Vánoční dílna – víkendová akce školní družiny 
prosinec 2006 –Vánoční jarmark – p. uč. Coufalová                   
                         ukázka sportovního aerobiku dětí školní družiny 
únor 2007 -       Zlatý vrabec – pěvecká soutěž ŠD 
březen 2007 -   Dětský karneval prvních tříd 
                          Zvířátkový karneval – školní družina 
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duben 2007 -     Velikonoční jarmark – p. uč. Coufalová 
                          Jarní motivy – výstava prací dětí ŠD (trvá do září 2007) 
                          Velikonoční dílna – víkendová akce školní družiny 
květen 2007 -     vystoupení dramatického kroužku 
červen 2007 -     literární a výtvarné práce školní družiny – (trvá do září 2007) 
 
7 . Akce, jichž se škola účastnila 
a) Kulturní akce 
říjen 2006 -        divadlo Polárka – Mauglí – 2. ročníky 
                          divadlo Radost – 2. ročníky 
listopad 2006 – divadlo Radost – Písmenková abeceda – 1. ročníky 
                          výchovný koncert pro 8. ročníky 
prosinec 2006 - anglické představení v divadle Barka pro 5. ročníky 
                          Bijásek v CVČ Lužánky pro 4. ročníky 
                           Jabloňka – vánoční pořad pro 2. ročníky 
                           divadlo Radost – představení pro 4. ročníky 
                           divadelní představení ve Společenském centru pro žáky druhého stupně 
únor 2007 -        divadlo Radost – Staré pověsti české – pro 4. ročníky 
březen 2007 -     anglické představení v divadle Barka pro 8. a 9. ročníky 
                          představení pro žáky druhého stupně v divadle Polárka 
                          film a beseda o K. Čapkovi pro 8. ročníky – CVČ Lužánky 
                          Velikonoční koncert pro žáky druhého stupně 
duben 2007 -     divadlo Fórum pro 8. ročníky 
                          divadelní představení pro 1. ročníky ve Společenském centru 
                          Bijásek pro 4. ročníky – CVČ Lužánky 
květen 2007 -    koncert pro 9. ročníky Rytmus v nás 
červen 2007 -    výchovný koncert pro 6. a 7. ročníky- Semilaso 
                          pohádkové představení pro 1. a 3. ročníky ve Společenském centru 
                          Koncertík bratří Havlíčků 
b) Vzdělávací akce, výstavy a exkurze 
září 2006 -         Brno historické – výstava – 7. a 9. ročníky 
říjen 2006 -        Planetárium – 5. ročníky 
prosinec 2006 -  zeměpisný pořad o Kamčatce pro 7. a 9. ročník 
únor 2007 -        návštěva Moravské galerie 3. ročníky 
                           Věda na radnici – 6. a 7. ročníky 
březen 2007 -      beseda s JUDr. Makovcem pro 7. ročníky 
                            Austrálie – zeměpisný pořad pro žáky druhého stupně  
duben 2007 -       Řecko – zeměpisný pořad žáky druhého stupně 
                            návštěva Eko-centra žáky 3. stupně 
                            návštěva zahradnického centra Čtyřlístek žákyněmi 6. ročníků 
květen 2007 –     vycházka po Brně pořádaná CVČ Lužánky pro 6. ročníky 
                            výstava o J. Foglarovi v Dietrichsteinském paláci – žáci 5. ročníku 
                            Kabinet múz pro 9. ročníky 
 
                            Výstava hraček na Špilberku – žáci 3.a 4. ročníků 
červen 2007 -      výstava v Domě umění – 5. ročníky 
                            exkurze v brněnské tiskárně – 7. ročníky 
                            exkurze žáků 5. ročníku na Krajský úřad Jihomoravského kraje 
 
8. Zájmové kroužky 
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Ve školním roce 2006/2007 pracovaly na škole tyto kroužky: 
Název kroužku  vedoucí   počet dětí  
 Keramika   M. Zemanová   10 
Keramika   N. Řádková   10 
Keramika   E. Barovjanová  10 
Keramika   Bıhmová, Sviderská  10 
Anglický jazyk  Bıhmová Denisa  22 
Anglický jazyk  H. Sviderská   22 
OSV    R. Polmanová   15 
OSV    D. Radvanová   15 
Florbal    P. Šulák   23 
 
Při školní družině pracovaly tyto kroužky: 
Hudebně – dramatický  L. Fialová  13 
Malý kuchtík    Z. Janoušková  9 
Veselé malování   Z. Janoušková  16 
Aerobic 1.-2. třída   I. Brabcová  12 
Aerobic 3.-5. třída   I. Brabcová  12 

 

Část VI. 

Práce Školního poradenského pracoviště 

Poradenské služby ve škole 
 
Školní pedagogicko - psychologické poradenské služby jsou zajišťovány Školním 
poradenským pracovištěm (dále jen ŠPP) tvořeným následujícími pracovníky: 
 
Tab. 1: Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) – počty 
 
 počet úvazek kvalifikace dosažené 

vzdělání 
výchovný poradce 1 1,0 special. studium 

PedF Olomouc 
VŠ 

školní metodik prevence 1 0,75 započato special. 
studium PedF Brno 

VŠ 

školní psycholog 1 0,5 + 0,5 (projekt ESF  
VIP Kariéra) 

VŠ + special. 
studium PedF UK 

VŠ 

školní speciální pedagog 1 1,0 VŠ VŠ 
školní speciální pedagog 
– logoped 

1 1,0 VŠ VŠ 

kariérový poradce 1 1,0 VŠ VŠ 
 
 
Tab. 2: Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) – věková struktura 
 
 do 35 let 35 – 50 let 50 let – důchodový věk 
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výchovný poradce 0 1 0 
školní metodik prevence 0 1 0 
školní psycholog 1 0 0 
školní speciální pedagog 1 0 0 
školní speciální pedagog 
– logoped 

1 0 0 

kariérový poradce 0 0 1 
 
 
Další vzdělávání poradenských pracovníků 
 
výchovný poradce:  
Specializační studium výchovného poradenství UP Olomouc  
 
školní metodik prevence:  
Ve školním roce 2006-2007 započato specializační studium  na Pedf MU v Brně. Další 
semináře – Skálův institut (Primární prevence drogových a jiných závislostí) 
školní psycholog:  
Specializační studium Školní pedagogicko - psychologické služby, var. školní psycholog na 
PedF UK v Praze. Ve školním roce 2006-2007 započat pětiletý sebezkušenostní výcvik se 
zaměřením na práci se skupinou (IPPP ČR v Praze). V lednu 2007 seminář Metodika vedení 
vrstevnických programů na školách (Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti Brno). 
 
 
školní speciální pedagog: 
Ve školním roce 2006-2007 započato magisterské studium speciální pedagogiky (po 
úspěšném dosažení bakalářského titulu). 
 
Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů – žádné 
Finanční prostředky z jiných zdrojů – žádné 
 
Individuální integrace 
 
Tab. 3: 
 
Typ postižení Ročník Počet 
poruchy učení 3., 5., 6., 7., 8. 7 
slabozrakost 7. 1 
smíšená porucha školních dovedností 
- porucha autistického spektra 

9. 1 

tělesné 2. 1 
Celkem  10 
 
Skupinová integrace 
 
žádní žáci 
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Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
     Školní psycholog provádí již v 1. třídách depistážní skríninky s cílem vytipovat děti 
ohrožené jak nezralostmi v některých oblastech, tak rozvíjejícími se vývojovými poruchami 
učení. Žáci 1. stupně s diagnostikovanými poruchami učení mohou v rámci výuky 
navštěvovat skupinové speciálně – pedagogické nápravy vedené školní speciální pedagožkou. 
Službu využili 4 žáci ze třetích tříd, 9 žáků ze čtvrtých tříd a 10 žáků pátých tříd. Školní 
psycholog poskytuje metodickou a konzultační pomoc pedagogům při sestavování 
individuálních vzdělávacích plánů pro integrované žáky i při další péči o tyto žáky. 
Samozřejmostí jsou poradenské konzultace rodičům žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. ŠPP při  péči o tyto žáky úzce spolupracuje s PPP a SPC.  
     Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řadíme i mimořádně nadané žáky. 
Součástí skríninkového vyšetření v 1. třídě je i orientační testování nadání. Také jsme 
spolupracovali s Fakultou sociálních studií MU na výzkumu rozumově nadaných dětí. 
Rodičům i pedagogům jsou v případě potřeby poskytovány metodické konzultace týkající se 
problematiky nadaných žáků. Při vzdělávání těchto žáků využíváme metodu obohacování i 
akcelerace. Jeden mimořádně nadaný žák první třídy byl v 2. pololetí vzděláván podle  
 
individuálního vzdělávacího plánu a na konci školního roku úspěšně absolvoval rozdílovou 
zkoušku s cílem přeskočení ročníku.  
 
Péče o neprospívající a problémové žáky 
     Pracovníci ŠPP poskytují v průběhu školního roku ve svých konzultačních hodinách 
poradenské rozhovory všem subjektům školy – rodičům, učitelům, žákům. Školní psycholog 
diagnostikuje příčiny neprospěchu, příp. dalších problémů, intervenuje v krizových situacích, 
některé děti si vede v dlouhodobé péči. Úzce spolupracuje zejména s třídními učiteli.  
 
     Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytuje 
především pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra, střediska 
výchovné péče, Institut pedagogicko – psychologického poradenství v Praze i další zařízení v 
Brně. 
 
 

Zpráva o preventivní činnosti školního psychologa 

1.      Prevence adaptačních problémů 
 
- adaptační program pro žáky 1. tříd (1 setkání/měsíc, témata např. seznámení, moji 

spolužáci, naše třída, naše škola, pravidla chování, spolupráce atd.) 
- dvouhodinový program „Nový žák“ pro kolektivy s novým žákem nebo žáky s cílem 

usnadnit jim adaptaci v novém kolektivu 
 

2.   Zdravé vztahy, prevence šikany 
 
- osobnostně – sociální program pro kolektivy 2. a 3. tříd (1 setkání/měsíc, témata např. kdo 

jsem já, poznáváme se vzájemně, pravidla chování, spolupráce, naše třída, komunikace, 
tvořivost apod.) 

- mapování vztahů ve všech kolektivech a seznámení s výsledky, zpětnovazebné techniky 
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- intervenční 10ti hodinový program ve třídě 7.A, cílem programu bylo především uvolnění 
emocí a jejich zpracování jako reakce na potrestání dvou chlapců za dlouhodobé 
psychické ubližování dvěma dívkám ze třídy, v následujících setkáních se objevila témata 
– naše třída, vyjádření vzájemných zpětných vazeb, co máme společného, očekávání a 
obavy, spolupráce ve skupině, role ve skupině, konflikt (jeho příčiny, průběh, důsledky) 

- program pro kolektivy 5. tříd na téma vztahů mezi děvčaty a chlapci s cílem uvědomění si 
rozdílů mezi oběma pohlavími, se zaměřením na odhalení příčin a kořenů těchto rozdílů, 
rizik a zejména výhod existence odlišností mezi chlapci a dívkami 

 
3.    Prevence selhávání budoucích prvňáčků 
 
- edukativně – stimulační skupinky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (4 skupiny po 6ti 

dětech) 
- přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků ZŠ Heyrovského na téma „Jak usnadnit dětem 

jejich start ve škole“, květen 2007 
 

4. Prevence rozvoje specifických vývojových poruch učení a chování 
 
- pozorování v hodinách Čj a M (zejména 1. stupeň) 
- depistáž SPU v kolektivech 1. tříd (duben - červen 2007) 
 

5. Profesní poradenství 
 
- hromadné psychologické testování zájemců z devátých ročníků zaměřené na zjišťování 

úrovně rozumových schopností, osobnostních vlastností a zájmového zaměření, 16., 18. a  
19. 10. 2006 (30 zájemců) 

- společná poradenská konzultace s dítětem a jeho rodiči s cílem volby optimálního směru 
dalšího studia (v průběhu listopadu 2006 – leden 2007) 

 
Primární prevence  

 
     Na zajištění primární prevence v naší škole se podílí školní metodik prevence, školní 
psycholog, výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé výchov.  
     Školní metodik prevence se dle zákona 563/2004 Sb.studiem odborně připravuje na MU        
Brno. 

Škola má vypracovanou školní strategii primární prevence, hlavními úkoly jsou:  
 

- zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům 
- snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí a mládeže 
- omezení dostupnosti návykových látek 
- diagnostika výchovného stavu 
- tvorba pozitivního prostředí 

 
     V rámci primární prevence škola organizuje týdenní preventivní programy: zdravý životní 
styl, kouření škodí zdraví, závislosti, sexuální výchova a to vždy v daných ročnících 
Téměř  všichni třídní učitelé vyučují rodinnou – zdravotní výchovu, kde se primární prevenci 
k témat patologické jevy pravidelně vrací, včetně poruch příjmu potravy, záškoláctví, 
vztahovým problémům a věkovým zvláštnostem… V šestých třídách využíváme časovou 
dotaci 1 hodina týdně k výuce osobnostně sociální výchovy, v dalších ročnících dramatické 
výchovy. 
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     Nejčastěji se setkáváme s těmito  typy poruch chování a následujícími problémy: 
- hyperkinetické poruchy, disociální chování, porucha opozičního vzdoru, disharmonický 
vývoj osobnosti, sebepoškozování , krytá absence, záškoláctví 
 - naši školu navštěvují děti z azylového domu pro matky s dětmi (max. 1 rok), příp. žáci 
z rodin s nižší sociální úrovní, jedná se spíše o koordinační péči o tyto děti, zprostředkování 
potřebných kontaktů na různá pracoviště (např. krizové centrum, PPP, OSPOD), příp. 
informační poradenství (sociálně právní oblast) 
- škola má vypracované vlastní programy na oblast: zdravý životní styl (6. ročníky), konflikt a 
komunikace (7. ročníky), závislosti (8. ročníky) a sexuální výchova (9. ročníky), tyto 
programy se realizují jako výjezdní akce na školách v přírodě 
- škola se letos zapojila do mezinárodního projektu EUDAP (ověřování preventivního 
programu týkajícího se problematiky závislostí), v r. 2008 bychom měli tento certifikovaný 
program získat pro potřeby školy 
 
 

 Ano Ne Věk 
Celkem 
případů 

Návykové látky: alkohol, kouření, marihuana +  14 2 
Záškoláctví  +   

Šikana – náznak šikany +  
od 9 do 

14 
6 

Gamblerství  +   
Kriminalita  +   
Rasismus  +   
Jiné  +   

 
 

  Žákovská rada – školní parlament 
 
     Na začátku druhého pololetí školního roku 2006/2007 zahájila činnost školní žákovská 
rada – školní parlament, tvořený vždy dvěma zástupci z každé třídy druhého stupně naší 
školy. 
     Žákovská rada se scházela pravidelně vždy první čtvrtek v měsíci o velké přestávce 
v relaxační učebně pod vedením p. uč. Coufalové. Jednou byla na schůzce přítomna školní 
psycholožka, jednou statutární zástupkyně. Během půlroční práce se podařilo podchytit 
všechny zástupce tříd, vytvořit informační systém: nástěnka a rozhlasová hlášení. Dále se 
podařilo vysvětlit žákům i učitelům potřebnost práce s dětským kolektivem na naší škole. 
Zorganizovali jsme tři klubová odpoledne. 
      
 
 
V Brně dne 27. 9. 2007    Zpracovala: Mgr. Kateřina Xaverová 
       statutární zástupkyně školy  

v období 1. 2. – 31. 8. 2007 
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Ze života školy 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


