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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: od 1. 8. 2007  Mgr. Ludmila Eliášová 
 
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 

2007/2008 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků 

Průměrný počet 
žáků na třídu 

1.stupeň 10 5 221 22,10 

2.stupeň 8 4 190 23,75 

Celkem 18 9 411 22,83 

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 
2007/2008 

Počet tříd Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

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

Neúplné ZŠ ----- ----- ----- ----- 

d) Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 55 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 15,81. 
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e)  Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Základní škola 16 847/96-2 2.-5. a 7.–9. 
Škola pro život - 1. a 6. 

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 5 145 5 

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. 
30 93,75% 

  
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na 
školu:       0 
3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 nastoupili na      
školu:       3 
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2007/08 odešli ze školy: 1 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :   7  
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6.  Věkové složení pedagogických pracovníků 

Učitelé 
Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 4 8 
35-50 let 1 9 
nad 50 let 0 7 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 3 
Celkem 5 27 
Rodičovská dovolená 0 3 
Dlouhodobě nemocní 0 1 

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

Název kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 
Zdravá sborovna 32 
Inovační studium pro vedoucí ŠD 1 
Činnostní učení ve výuce 
matematiky v 6. a 7. ročníku 

1 

Projekt Brána jazyků 3 
Malý labyrint češtiny 1 
Současné trendy a postupy ve výuce 
florbalu 

1 

Člověk a společnost 1 
Dokumentární film ve výuce 1 
Informatika ve škole 2 
Prevence vadného držení těla 1 
Regionální setkání Přátel 
angažovaného učení 

2 

Novela ZP,školského zákona a 
změny práv. předpisů od 1.1.2008 

1 

Jazykově-metodický kurz AJ pro 
1.stupeň ZŠ 

1 

Školení pracovníků dle vyhl. 
50/1978 Sb. 

2 

Sloh všemi smysly 1 
Trestná činnost mládeže 1 
SPCH – problémové dítě 1 

Němčina jako druhý jazyk 1 

Dětství bez úrazů 1  

Aktivity a hry pro výuku anglického 
jazyka na ZŠ 

1 

Jazyk a jazyková komunikace 1 
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Školní metodik prevence-rozšiřující 
studium 

1 

Sociální komunikace 26 

Celkem 84 

 
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. 55 54  1 0 0 
2. 44 43  1 0 0 
3. 52 43  9 0 0 
4. 44 32 12 0 0 
5. 26 17 9 0 0 

Celkem za I. stupeň 221 189 32 0 0 

            
6. 35 14 21 0 0 
7. 44 23 21 0  0 
8. 59 27 31 0 1 
9. 53 17 36 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

191 81 109 0 1 

Celkem za školu 412 270 141 0 1 

 *) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2008 

 2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet 
„2“ 4 
„3“ 1 
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3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu   
  

Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 
Školní rok 2007/08 4 leté 

studium 
6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

      

Počty přijatých žáků 

  

10 2 3 32 11 0 

4. Počet absolventů ZŠ    

Ročník Počet žáků 
9. ročník 53 
nižší ročník 0 
Celkem 53 

 

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) audit za účetní období roku 2003 a 2004 (z 28. 11. 2007) 
b) kontrola z Městské zprávy sociálního zabezpečení Brno  

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  

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 10 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: 75.  
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Zápis do 1. tř.  

Počet dětí u zápisu celkem     Z toho odklady Odchod na jinou školu  
75  10 2 

 
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: 
03. 09. 2007 – pedagogická rada, třídní schůzky 1. tříd 
11. 09. 2007 – třídní schůzky 2. – 9. tříd 
13. 11. 2007 – pedagogická rada, třídní schůzky  
08. 01. 2008 – hovorové hodiny 
24. 01. 2008 -  pedagogická rada 
01. 04. 2008 – pedagogická rada, třídní schůzky  
27. 05. 2008 – hovorové hodiny 
19. 06. 2008 – pedagogická rada 

Část VI. 

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

Dlouhodobé projekty 
- Škola podporující zdraví 
- Tvořivá škola 
- Zdravé zuby 
Zájmové kroužky 
Ve školním roce 2007/2008 pracovaly na škole tyto kroužky: 
Název kroužku  vedoucí   počet dětí  
Keramika   M. Zemanová   10 
Keramika   N. Řádková     8 
Keramika   E. Barovjanová  10 
Keramika   Sviderská   10 
Keramika   Janoušková     6 
Anglický jazyk  Bıhmová, Sviderská  22 
Anglický jazyk  H. Sviderská   22 
OSV    R. Polmanová   25 
OSV    D. Radvanová   18 
Florbal    P. Šulák   20 
Fotbal    J. Vrtěna   16 
Při školní družině pracovaly tyto kroužky: 
Hudebně – dramatický  L. Fialová  13 
Malý kuchtík    Z. Janoušková  12 
Veselé malování   Z. Janoušková  19 
Aerobic 1.-2. třída   I. Brabcová  10 
Aerobic 3.-5. třída   I. Brabcová  12 
Pohybové hry    I. Severová  12 
Logopedický    I. Severová    7 
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Kulturní akce  
 

• Divadla:  
            divadlo Radost:  Zvířátka a loupežníci – 1.ABC 
                                      Broučci - 2.AB, 4.AB 
                                      Čarodějná škola – 3.AB, 4.B 
                                       Husovické betlém – 4.B, 5.A 
                                       Rychlé šípy – 4.A 
            divadlo Polárka:  S koníčkem kolem světa – 1.ABC 
                                       Vánoční hra – 2.AB, 4.B                                               
                                       Mauglí – 4.A 
            Janáčkovo divadlo: Sněhurka – 4.A 
 

• Knihovna: 
            Bystrc:   Z pohádky do pohádky – 1.ABC 

Vánoční zvyky – 1.ABC, 3.AB 
                          Jak se chovat v přírodě – 1.ABC, 3.A 
                          Příběhy o dětech – 3.AB 
                          Velikonoční zvyky – 3.B, 4.A 
                          Báje a pověsti – 4.A 
                          Práce s encyklopediemi – 4.B 
            Kobližná:   Písmo – 6.A 
                              Přísloví napoví – 6.B 
                              Neskutečné světy – 7.AB 
                              Starý zákon – 8.AB 
                              Minulost světa – 9.AB 

• CVČ a SVČ: 
Bystrouška:  Koloběh vody – 1.ABC 
Lužánky:   Skupina a já – 6.A 
                  Divadelní jarmark – 7.AB 
                  Renesance – 7.AB 
Rozmarýnek:  Co vyprávěl starý pařez – 6.AB 
Lipka:   Jako prase v žitě – 9.AB 
SC Bystrc:  Autoškola – 1.ABC, 2.AB 
Bijásek:   Josef Lada – 3.AB 
                Adolf Born – 3.B 
                Jan Werich – 4.AB 
                K. a J. Čapek – 5.A 
                V. Čtvrtek – 3.AB 
Labyrint:   Anglické divadlo – 4.AB  
 

• Koncerty:  
Besední dům:  Z říše královny hudby – 3.AB, 4.A, 5.A 

            Semilasso:  Vývoj české pop-music – 9.AB 
            SOU Jílová:  Vánoční koncert – 9.AB 
            Studio Lávka –  8.AB, 9.AB  
 

• Planetárium 
O lovci Orionovi – 2.AB 
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               Vesmírné divadlo – 4.A, 5.A 
               Živá planeta – 8.AB 
               Jak je to doopravdy – 7.AB 
          Záludná proč – 6.AB 
               Pokusy z optiky – 7.AB                        
       
 
Vzdělávací pořady: 

• Dopravní hřiště – 2.AB, 3.AB, 4.AB, 5.A 
• Beseda se členy Hasičského záchranného sboru – 2.AB,   
• Projekt „Tajemství čokolády“ – 4.B 
• Projekt „Za Brno čistější“ – 6.AB, 7.AB 
• Beseda o první pomoci – 6.AB 
• Sál B. Bakaly: Karel IV. – 4.A 
• DENTALARM – beseda o zubech – 8.AB 
• Projekt „První pomoc“ ve spolupráci Vyšší odborná zdrav. škola  – 8.AB 
• Exkurze na Úřad práce – 9.AB 
• Výstava minerálů Tišnov  - 9.AB 
• Beseda „Anorexie“ – dívky 9.AB 
• Sál B. Bakaly: Jeden svět – 7.AB, 9.AB 
• Kino Scala: Amazonka v rytmu samby – 7.AB, 8.AB 
• Zdravé zuby – zapojení žáků I. stupně do celostátní projektu + beseda s ukázkami 

techniky čištění zubů studenty SZŠ Jaselská 
• Program „Čas proměn“ – 6.AB 
• Výchovně vzdělávací program O dospívání a menstruaci 
• ZOO – exkurze 1.ABC, 2.AB, 7.AB 
• Dopravní výchova AJAX – 2.AB 
• Kampus – zahrada léčivých rostlin – 2.AB 

 
Akce školy: 

• Projekt „Vítejte ve škole“ – fotografování ve spolupráci s MF Dnes 
• Fotografování žáků 1. tříd,  vánoční foto, ke Dni matek, na konci školního roku 
• Den Slabikáře – ukázková hodina v 1. třídách pro rodičovskou veřejnost 
• Mikulášská besídka s vystoupením žáků Dramatické výchovy pro MŠ Kachlíkova, 

Pramínek, Štouračova, Jinačovice, Žebětín, Kníničky 
• Mikulášská 2007 pro žáky I. stupně pořádané žáky 9.A 
• Bystrcké vánoce 2007 – vystoupení 4.A před radnicí 
• Ukázka Aerobiku pro dívky II. stupně 
• Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče 
• Program pro MŠ s ukázkou činnosti kroužků ŠD 
• CERMAT – testování žáků 9. tříd (matematické dovednosti, dovednosti c českém 

jazyce, obecné dovednosti) 
• Sbírka „Život dětem“ 
• Zapojení školy do dotovaného programu „Školní mléko“ 
• Den Země – pod heslem „Za školu krásnější“ 
• Sportovní den  – Cesta kolem světa – Honba za diamanty – projekt žáků 9.ročníku 
• Edukativně-stimulační skupiny (přípravka pro žáky budoucích prvních tříd) 
• Škola v přírodě Podlesí – 9.AB, Cikháj – 2.AB, 3.AB, Borová – 4.AB 
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• Alcedo Vsetín (adaptační pobyt) – 6.AB 
• Lyžařský výcvikový kurz:  Kohutka – 7.AB 
• Školní výlet Lednice – 2.AB, Praha – 5.A, Bučovice – 7.AB, Zvole – 8.AB, 

Osvětim – 9.A,  Moravský kras - 9.B 
• Vystoupení žáků dram. výchovy na konci školního roku kroužku pro I. Stupeň – 

Tambora švarný, Indické pohádky 
• Ukázka práce Policie ČR – psi, koně, jednotka spec. nasazení, apod.  

 
 
Akce ŠD: 

• Pasování prvňáčků na čtenáře v knihovně Bystrc 
• Drakiáda 
• Vánoční výstavka prací dětí v cukrárně u kostela 
• Vánoční zastavení pro seniory v penzionu Vondrákova 
• Vánoční a velikonoční dílna 
• Doremi – pěvecká soutěž 
• Zimní sportovní odpoledne  
• Pexesová liga 
• Ve škole po škole – spaní ve škole 
• Zlatý vrabec 
• Atletický čtyřboj  
• Výstavka prací ve společenském centru „Jaro v ŠD“ 
• Výstava „Nedokončené pohádky“ – knihovna Bystrc 
• Malování na chodníku 
• Turnaj ŠD ve vybíjené 

                                 
Spolupráce s institucemi: 

• Pedagogická fakulta MU – výzkum „Speciální potřeby žáků v kontextu RVP“ 
• HM Studio – hračky 
• SSŠ – balíčky BESIP 
• Organizace Junák – Svaz skautů a skautek - Den dětí + prezentace na třídních 

schůzkách 
• Hasičský záchranný sbor – besedy + Den dětí 
• SAKO, a.s. – Den dětí + zapojení do soutěže „Za Brno krásnější“ 
• Policie ČR, oddělení Brno – Bystrc – dopravní prevence AJAX, Den země, 

ukázková akce pro děti 
• SVČ Lužánky – "Týmová spolupráce" -  Krucemburk, Luhačovice 
• Domov důchodců – akce ŠD pro seniory 
• Vyšší zdravotnická škola Brno, Žerotínovo nám. 6 – praxe studentů – První pomoc 
• PPP Zachova a SPC Štolcova 
• ÚMČ Brno – Bystrc – slavnostní přivítání prvňáčků a rozloučení se žáky 9. 

ročníků – předání pamětních knih 
 
Sběr:  

• Papír – podzimní kolo formou soutěže tříd, jarní kolo soutěž jednotlivců – 
organizuje Žákovský parlament 

• Léčivé byliny – sušená pomerančová kůra 
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Praxe posluchačů: 
• PdF MU – Ševčíková Magda, OV- VV (p. uč. Coufalová, Pavézková)  
• PdF MU – Eisinger Pavel, OV- TP (p. uč. Pavézková, Palupa) 
• PdF MU – Dufková Libuše, AJ (p. uč. Vágnerová) 
• PdF MU – Bendová Veronika, I. st. (p. uč. Řádková) 
• FF MU – Částková Zlata, psych. (p. Konečná) 
• SOŠ pedagogická – Prušová Dagmar, I. st. (p. uč. Polmanová) 

 
 
Soutěže, olympiády: 
 

• Tělovýchovné soutěže 
•  

Šplh o tyči II. stupeň: obvodní kolo – 5. místo Rozsypal Tomáš, 9.A 
                  I. stupeň: obvodní kolo – 3. místo a postup do kola městského – Hájíček      
                  Jakub, 3.A 
O pohár svrateckého údolí: 50 m volný způsob a 50 m znak – 7. místo Urbanovská 
Karolína, 7.B 
Novoměstský pohár ve florbalu pro žáky 3. – 5. ročníku – účast 
Okresní finále ve florbalu mladších žáků: obvodní kolo – 2. místo bez postupu 
Coca – Cola Cup 2008 školský pohár – pouze účast bez postupu 
Otnická laťka: závody jednotlivců ve skoku do výšky – bez umístění 
Školní pohár na veslařském trenažeru: 1. místo Toužínová Kateřina, 9.A 
McDonald´s Cup 2007/2008: 1. místo okresní finále kategorie A (žáci 2. – 3. tříd)    
                                                3. místo krajské finále kategorie A 
Memoriál J. Krejčíka ve florbalu: pouze účast 
Preventan Cup – vybíjená 2007/2008: pouze účast 5. ročníku 
Světový pohár v ultrmarathonu: 1. místo (596 kol, 160,9 km) – hoši 9.AB 
7. ročník jarního turnaje ve florbalu (pořádali jsme - účast 3 školy)  
Atletický trojboj I. stupeň obvodní kolo: 5. místo – Luža Patrik, 1.A 
                                                                 1. místo – Doubravský Ondřej, 2.B 
                                                                 2. místo – Kus Jiří, 5.A 
                                                                 4. místo – Svobodová Eliška, 5.A 
                                          městské kolo: 11. místo – Kus Jiří, 5.A 
           12. místo – Svobodová Eliška, 5.A 
                                                                 7. místo – Luža Patrik, 1.A 
 
Pohár rozhlasu II. stupeň obvodní kolo:  3. místo – Urbanovská Karolína, 7.B – 60 m 
             4. místo – Sladký Jakub, 8.B  - 1 500 m  
                                                                 3. místo – Hrudička Jan, 9.B – skok daleký 
                                                                 4. místo – Rozsypal Tomáš, 9.A – skokdaleký 
                                                                 4. místo – Machát Pavel, 9.A – vrh koulí 
                                                                 4. místo – Bajajová Erika, 9.B – skok daleký 

• Výtvarné soutěže 
Namaluj sluníčko (ve spolupráci s Českou pojišťovnou):   
1. místo – Oškerová Eliška, 1.B 
2. místo – Široký Václav, 2.B 
3. místo – Miklíková Lucie, 1.B 
4. místo – Mášová Veronika, 2.B 
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5. místo – Polák Tadeáš, 2.B 
 
„M ůj kraj“ aneb Maluji, tedy jsem (Gymnázium P. Křížkovského) – zaslány práce 
žáků II. stupně 
Vánoční přáníčka (Stonožková akce) – odesláno cca 54 ks přáníček 
Separace a recyklace odpadů (Společnost SAKO) – odevzdáno 12 ks výtvarných prací 
Velikonoční vajíčko – 8. ročník (OÚ Bystrc) – výstava výrobků na radnici 
Brněnský hrnek 2007 (ŽVS Vesna): 
 1. kategorie: Brněnské pověsti 1. místo – Procházková Daniela, 3.B 
      2. místo – Miloševič Filip, 1.C 
                       Butulová Šárka, 5.A 
      3. místo – Brandejsová Tereza, 1.B 
                       Velebová Veronika, 2.A 
            Dlouhá Natálie, 3.A 
            Svobodová Eliška, 5.A 
 
 2. kategorie: Glazovaný květináč 1. místo – Svobodová Eliška, 5.A    
                       Vlasáková Nikola, 1.C 
      2. místo – Štouračová Helena, 2.A 
            Butulová Šárka, 5.A 
      3. místo – Luža Patrik, 1.A 
            Neudertová Nikola, 1.A 
            Hofmanová Barbora, 3.B 
      4. místo – Ambrožová Aneta, 1.A 
„Čáry máry s podzimními dary“ – výtvarná soutěž ŠD  
„Správná zima“ – výstavka výtvarných prací ŠD 
„Ladí, neladí“ (knihovna Bystrc) – odevzdány VV práce žáků 3.AB 
 
 
 
 

• Literární soutěže 
Bystrc – můj domov:  2. místo – Helán Jakub, 9.A  
   3. místo – Misák Ondřej, 6.A 
         Šumberová Gabriela,  
Olympiáda v českém jazyce – do městského kola postoupila Havelková Kristýna, 8.A 
(16. místo) 
Za Brno čistější:  1. místo – Nováková Daniela, 7.A 
                    5. místo – Kratochvíl Martin, 7.A 
Recitační soutěž: do městského kola postoupila Prchalová Háta, 7.A (1. místo) 
            Mráz Jiří, 9.B 
      regionálního kola se zúčastnila Prchalová Háta, 7.A  

• Olympiáda v AJ 
6. – 7. roč. – do městského kola postoupila Kristýna Růžičková, 7.A (14. místo) 
8. – 9. roč. – do městského kola postoupila Tereza Muzikářová, 9.A (15. místo) 

• Dějepisná olympiáda 
Do městského kola postoupil Pavelka Tomáš, 9.A (44. místo)  

• Zeměpisná olympiáda 
do městského kola postoupil Holický David, 6.B (6. místo) 
              Belza Jaroslav, 7.B (9. místo) 
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    Kořínek Milan, 9.B 14. místo) 
• Biologická olympiáda 

do městského kola postoupil Podhora Michal, 6.A a Doubek Filip, 7.B (8. místo) 
              Kuklová Alexandra, 8.B, Kořínek Milan, 9.B 
Přírodovědný Klokan: školní kolo 1. místo – Homolová Lenka, 8.B 
                 2. místo – Ticháček Jaroslav, 9.B 
            3. místo – Novák Jan, 9.B  

• Matematické soutěže 
Pythagoriáda: 6. roč. – do městského kola postoupil Myška David, 6.B (??? 
  7. roč. – do městského kola nikdo nepostoupil     
  8. roč. – do městského kola nikdo nepostoupil 
Matematická olympiáda: 
6. – 7. roč. – postup do městského kola:   

Brožová Jitka, 6.A 
Matoušová Daniela, 6.A 
Svoboda Daniel, 6.A 
Hedbávná Kristýna, 6.B 
Belza Jaroslav, 7.B 
Hanzlová Denisa, 7.B 

Matematická miniolympiáda 4. tříd:  
do městského kola postoupil: 
    Holub Ondřej, 4.A (5. místo) 
    Juránek Vojtěch, 4.A (7. místo) 
 
MATESO: vítězkou městského kola se stala Nováková Lucie, 5.A  
Matematický klokan: kategorie Cvrček: Doubravský Ondřej, 2.B (60 b.) 
      Tomečková Tereza, 3.B (60 b.)  
   kategorie Klokánek: Nováková Lucie, 5.A (112 b.) 
   kategorie Benjamín: Vízner Vojtěch, 7.A (95 b.) 

    kategorie Kadet: Kaman Ondřej, 9.A (62 b.)  

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

VŠ + special. 
studium PedF UK 

VŠ 

školní speciální pedagog 1 mateřská dovolená VŠ VŠ 
školní speciální pedagog 
– logoped 

1 mateřská dovolená 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 
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 
 
školní metodik prevence:  
Specializační studium na Pedf MU v Brně.  
 
školní psycholog:  
Druhý rok probíhá sebezkušenostní výcvik se zaměřením na práci se skupinou (IPPP ČR, 
Praha). Diagnostické semináře - Lüscherův barvový test, Test ruky. 
Další jednorázové semináře - Právní vědomí ve školství, Krizové situace ve škole - 
kazuistický seminář, Výchovné problémy ve škole 
 
školní speciální pedagog: 
Probíhá  magisterské studium speciální pedagogiky. 
 
Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
Polovina úvazku psychologa je financována projektem VIP-Kariéra podporovaným 
Evropskými sociálními fondy (ESF) a státním rozpočtem České republiky.  
 
Individuální integrace 
 
Tab. 3: 
 
Typ postižení Ročník Počet 
poruchy učení 4., 6., 7., 8., 9. 8 
slabozrakost 8. 1 
tělesné 3. 1 
Celkem  10 
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Skupinová integrace 
žádní žáci 
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. Jedenáct dětí z prvních tříd navštěvovalo od listopadu skupinku zaměřenou na 
docvičování nezralých funkcí. Žáci 1. stupně s diagnostikovanými poruchami učení mohou 
v rámci výuky navštěvovat skupinové speciálně – pedagogické nápravy vedené školní 
psycholožkou. Službu využilo: 12 žáků z 2. tříd,  12 žáků ze 3. tříd, 8 žáků ze 4. tříd a 7 žáků 
z 5. třídy (celkem 7 skupin). 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. Rodičům i 
pedagogům jsou v případě potřeby poskytovány metodické konzultace týkající se 
problematiky nadaných žáků. Při vzdělávání těchto žáků využíváme metodu obohacování i 
akcelerace. Adaptace mimořádně nadaného žáka ve 3. třídě (po přeskočení 2. ročníku) 
probíhala bez obtíží.  
 
Péče o neprospívající a problémové žáky 
 
Pracovníci ŠPP poskytují v průběhu školního roku poradenské a konzultační 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. 
 
Práce se třídami 
 
      Velkou část činnosti školního psychologa tvoří práce s kolektivy tříd (na 1. stupni 
pravidelně každý měsíc, na 2. stupni nepravidelně). Obvykle se jedná o metody a formy práce 
Osobnostně sociální výchovy (tzn. učivem je zde sám žák, třída nebo skupina žáků, jde o 
prožitkové formy učení, smyslem je pomáhat žákovi utvářet praktické životní dovednosti, 
zaměřuje se na témata osobnostního, sociálního a morálního rozvoje (sebepoznání, 
psychohygiena, vztahy, komunikace, kooperace, hodnoty, řešení problémů atd.). 
 
Profesní poradenství 
 
  Zájemci z řad devátých ročníků se mohou v průběhu října zúčastnit hromadného 
psychologického testování zaměřeného na zjišťování úrovně rozumových schopností, 
osobnostních vlastností a zájmového zaměření. V tomto školním roce využilo tuto službu 27 
žáků. Po hromadném testování následují v měsících listopadu až lednu společné poradenské 
konzultace s dítětem a jeho rodiči s cílem volby optimálního směru dalšího studia. 
      
     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. 
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Zpráva o preventivní činnosti školního psychologa 

1) Prevence adaptačních problémů v 1. třídě 
 
- adaptační program pro žáky 1. tříd (1 setkání/měsíc, témata: vzájemně se poznáváme, 

moji spolužáci, naše třída, naše škola, pravidla chování, spolupráce atd.) 
- skrínink (září - říjen), od listopadu fungování skupinky (1/týden) pro docvičování 

nezralých funkcí (rozvoj grafomotoriky, percepcí, pravolevé orientace) 
 
 

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

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

- intervenční program ve třídě 6.A, se zaměřením na integraci žáka s problémovým 
chováním  

- intervenční program ve třídě 6.B, se zaměřením na zlepšení vztahů v kolektivu a 
prohloubení vztahu žáků s třídní učitelkou 

- nepravidelné činnosti ve třídách na 2. stupni, práce metodami Osobnostně sociální 
výchovy (témata sebepoznání, poznávání druhých, vztahy, komunikace ap.) 

 
 
3) Prevence selhávání budoucích prvňáčků 
 
- edukativně – stimulační skupinky pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče  
- přednáška pro rodiče budoucích prvňáčků na téma „Jak usnadnit dětem jejich start ve 

škole“, červen 2008 
 
 
4) Prevence rozvoje specifických vývojových poruch učení a chování 

 
- depistáž signálů SPU v kolektivech 1. tříd (duben - červen 2008) 
 
 
5) Profesní poradenství 
 
- hromadné psychologické testování zájemců z devátých ročníků zaměřené na zjišťování 

úrovně rozumových schopností, osobnostních vlastností a zájmového zaměření, 15.10., 
17.10., 18.10. (27 zájemců) 

- společná poradenská konzultace s dítětem a jeho rodiči s cílem volby optimálního směru 
dalšího studia (v průběhu listopadu 2007 – leden 2008) 

 
 
6)   Další preventivní programy 
 
-     škola v přírodě 9.AB s tématem „sexuální výchovy“, září 2007 
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7)   Individuální zakázky z oblasti prevence sociálně – patologických jevů 
 
- individuální péče o žáka 6. třídy se zaměřením na rozvoj sociálních dovedností a rozvoj 
vztahů s vrstevníky (v průběhu celého školního roku) 
- individuální péče o žákyni 7. třídy se zaměřením na osobní zvládání zátěže a vztahů v rodině 
(po dobu dvou měsíců) 
- individuální péče o žákyni 8. třídy se zaměřením na osobnostní rozvoj, podporu vztahů a 
komunikaci s vrstevníky (po celý školní rok) 
- individuální péče o žáka 8. třídy se zaměřením na korekci a regulaci chování (po dobu čtyř 
měsíců) 
- několik individuálních zakázek se týkalo péče o žáky z rozvádějících se nebo z rozvedených 
rodin 
- další zakázky se týkaly sociálně znevýhodněných žáků 
- několik zakázek týkajících se zvýšené absence a neomluvených hodin u žákyň 8. tříd 
(dysfunkční nebo sociálně slabší rodinné prostředí) 
 
 
 
 

Primární prevence  
 
     Na zajištění primární prevence v naší škole se podílí školní metodik prevence, školní 
psycholog, výchovný poradce, třídní učitelé, učitelé výchov.  
     Ve funkci školního metodika prevence došlo k personální změně.  

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 
  Všichni třídní učitelé se věnují prevenci v rámci třídnických hodin. Vyučující rodinné a 
zdravotní výchovy se k tématům primární prevence pravidelně vrací, včetně poruch příjmu 
potravy, záškoláctví, vztahovým problémům a věkovým zvláštnostem… V šestých a sedmých  
třídách využíváme časovou dotaci 1 hodina týdně k výuce osobnostní a sociální výchovy. 
     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 
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 Ano Ne Věk 
Celkem 
případů 

Návykové látky: alkohol, kouření, marihuana +  14 2 
Záškoláctví +  14 5 

Šikana – náznak šikany +  
od 11 do 

14 
7 

Gamblerství  +   
Kriminalita +  14 2 
Rasismus  +   
Jiné – zanedbání péče + + 14 3 

 
 

  Žákovský parlament 
 
     Ve školním roce 2007/2008 pravidelně pracoval Žákovský parlament – tvořený vždy 
dvěma zástupci žáků od 5. - 9. třídy. 
     Členové Žákovského parlamentu se scházeli  1x za dva měsíce, jinak dle potřeby ve 
sborovně školy. Přítomná byla vždy ředitelka školy a zástupkyně ředitelky. Schůzky vedl 
předseda. Žáci měli připravené dotazy ohledně fungování a provozu školy, vybavení 
pomůckami apod. Podařilo se podchytit zájem žáků o činnost školy. Žákovský parlament 
zorganizoval sběr papíru, pomohl při organizaci Dne Země. Měl záštitu nad Sportovním 
dnem, který připravili žáci 9. ročníku.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Brně dne 20. 6.  2008      Zpracovala:  

Mgr. Ludmila Eliášová 
  ředitelka školy 
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Ze života školy 
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