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1.0 Základní charakteristika školy 
  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno,  

Heyrovského 32 
635 00 Brno - Bystrc 

 
1.2 Zřizovatel školy: Město Brno, městská část Brno - Bystrc 
 
1.3 Ředitel školy:  Mgr. Ludmila Eliášová 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: Základní škola 
  
1.5 Kontakty: 

telefon: 546 432 260   
fax:    546 432 263 
e-mail:  zs.heyrovskeho@volny.cz 
http: //www.zsheyrovskeho32brno.cz 

 

1.6 Úplná / neúplná škola  
Úplná škola Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 12 5 245 20,4  

2.stupeň 7 4 159 22,7  

Celkem 19 9 404 21,3 600 

   
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení:   23. 11. 2005 
Předseda a členové ŠR: Mgr. Eva Barovjanová - předseda 
       Ing. Jana Benešová 
       PaeDr. Marie Pešová, CSc. 
       Mgr. Eliška Kovářová 
       Mgr. Ilona Skotálková 
       Mgr. Lenka Bálková 
          

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Základní škola 16847/96-2 4.-5., 9. 
ROZVOJ  1.-3., 6.-8. 
   
   
   

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

děti a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 
L 11  ŠJ  - úplná  - - - - 
L 13  ŠJ – výdejna - - - - 
Náhradní stravování -  - - 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 
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1.10 Počet pracovníků školního stravování k  .  .  .  .  . 
Fyzické osoby - 
Přepočtení na plně zaměstnané - 
 
 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 6 163 fyz. 7 / přepoč.  5,536 200 
 
Jednotlivá oddělení ŠD pro většinu svých aktivit využívají školní třídy, kde mají k 

dispozici jejich vybavení doplněné o potřeby k činnosti (hračky, knihy, časopisy, materiál pro 
výtvarnou a hudební činnost, didaktické pomůcky, sedáky nebo lehátka pro relaxaci, koberce 
apod.). Venkovní prostory školy (školní hřiště, atrium a přilehlý pozemek) také slouží pro 
potřeby školní družiny. 
Činnosti ŠD dělíme na pravidelné, příležitostné (akce, většinou celodružinového 

charakteru, jako jsou besídky, karnevaly a soutěže, výstavky, setkání s rodiči), odpočinkové 
(relaxační) a přípravu na vyučování (didaktické hry). 

 Žáci mají možnost si zvolit některé z těchto ŠD kroužků: Veselé malování, Malý kuchtík, 
Pohybové hry, Logopedický a Hudebně-dramatický. 

 
Z činnosti ŠD: 
 

• Soutěžní družinové odpoledne pro děti a rodiče 
• Pasování prvňáčků na čtenáře 
• Čáry máry s podzimními dary – výtvarná soutěž a výstava prací 
• Pexesová liga 
• Vánoční dílničky a sobotní Vánoční dílna 
•  Jací u nás žijí sněhuláci - výtvarná soutěž a výstava prací 
• Vánoční zastavení – vystoupení pro Penzion Vondrákova 
• Pěvecká soutěž DOREMI 
• Natáčení České televize 
• Zimní sportovní odpoledne 
• Co čteme v ŠD – výtvarná a literární soutěž a výstavka prací 
• Karneval – velká účast rodičů 
• Brněnský hrnek – keramická soutěž 
• Vítání jara  
• Jaro v ŠD – výstavka prací v Penzionu Vondrákova 
• Velikonoční dílna 
• Atletický trojboj 
• Velký slet čarodějnic – velká účast rodičů 
• Turnaj ve vybíjené 
• Jarní setkání - vystoupení hudebně dramatického kroužku v Penzionu Vondrákova  
• Klíčování čtenářů – knihovna Bystrc 
• Spaní ve škole – Výletíček 
• Turnaj v kopané 
• Malování na chodník 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 
ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
celkem - - fyz.  - / přepoč.    - - 
Z činnosti ŠK:  
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2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 30,9 / 34 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných  30,534 / 33 97,1 
 
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:   7 
  
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:     3 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet :               8 
  

2.2 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3 3 
36-50 let 2 10 
51 a více - 6 
Pracující důchodci nepobírající důchod - 0 
Pracující důchodci pobírající důchod - 2 
Celkem 5 21 
Rodičovská dovolená - 2 
Dlouhodobě nemocní - 1 
 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 32 
Cizí jazyky 5 
Umění, estetika 0 
Speciální pedagogika, SVPU 3 
Informatika, PC, SIPVZ 0 
Společenské vědy 0 
Legislativa, řízení, ekonomie 3 
Sport, TV, turistika 1 
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 
Alternativní pedagogika 4 
Přírodní vědy 3 
Technické vědy 0 
Český jazyk a literatura 0 
Zdravotnictví, BOZP, PO 3 
Jiné 4 
Celkem 63 
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2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický) 0,625 / 1 
z toho a) romský asistent    - 
           b) jiný (pedagogický, osobní) 0,625 /  
 

3.0 Výsledky výchovy a vzd ělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 63 62 - 1 1 
2. 53 48 5 - - 
3. 40 33 7 - - 
4. 48 36 12 - - 
5. 41 26 15 - - 

Celkem za I. stupeň 245 
 

205 39 1 1 
6. 26 13 13 - - 
7. 34 14 20 - - 
8. 42 22 20 - - 
9. 57 22 35 - - 

Celkem za II. stupeň 159 
 

71 88 - - 

Celkem za školu 404 276 127 1 1 
 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 1 % 
3 - - 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   252 
průměr na jednoho žáka:           0,3 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: - 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 
 

7 1 5 41 9 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 57 100 
nižší ročník/5.ročník - / -  
Celkem 57 100 
 
 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
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Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   18   
Důvody: 9x stěhování, 5x speciální třídy (na doporučení PP), 2x matematické třídy, 1x 
sportovní třídy, 1x rodinné důvody 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   10 
Důvody: 2x stěhování, 4x spádová škola, 2x po přestupu na jinou ZŠ se vrátili zpět, 2x 
rodinné důvod 
 
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich sou částí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
8. a 9. září 2008 

 
  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
V žádném z bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právního předpisu. 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
10. 3. 2009 Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR za období 20. 5. 2004 – 12. 3. 2009 
19. 3. 2009 Krajská hygienická stanice 
22. 5. 2009 Archiv města Brna 
25. 6. – 23. 7. 2009 Audit – ověření roční účetní závěrky roku 2008 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
VZP – zjištěný nedostatek pocházel z období září-říjen 2005 (penále z prodlení 134,- Kč) 
KHS – nebyly zjištěny nedostatky. 
Archiv – nebyly zjištěny nedostatky. 
Audit – nebyly zjištěny nedostatky. 
 
  

5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  11 - 
Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 
Jiné 64 - 
 
 
 
6.0 Další údaje o škole  
 
Kulturní akce:  
 

• Divadlo Radost:  Tisíc a jedna noc (4.AB, 5.B) 
       Princezna Majdalenka (3.AB) 
       Music Box (4.AB, 5.A) 
       Gulliverovy cesty (3.A, 5.AB) 
       Husovické betlém (4.AB) 
       O pejskovi a kočičce (1.ABC) 
       Čarodějná škola (3.B) 
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• Divadlo Polárka: Dobrodružství Vikinga Vika (3.B) 
Rumcaje (1.BC, 2.ABC) 
Mauglí (1.BC) 
Urašima a mořská princezna (1.BC, 2.ABC) 

• Městské divadlo: Sněhurka a sedm trpaslíků (4.A) 
Sex, drogy a rokenrol – večerní představení pro zájemce z 8. a 9. tříd 
Charlesova teta - večerní představení pro zájemce z 8. a 9. tříd 
Sluha dvou pánů - večerní představení pro zájemce z 8. a 9. tříd 
Brouk v hlavě - večerní představení pro zájemce z 8. a 9. tříd 
Čarodějky z Eastweaku - večerní představení pro zájemce z 8. a 9. 
tříd 
Poprask na laguně - večerní představení pro zájemce z 8. a 9. tříd 

• Divadlo B. Polívky:Sněhová královna (3.A) 
• Kino Palace Cinema:Valkýra (9.AB) 
• Kino Scala:   Indie – Královna orientu (6.A, 7.AB)  
• Kino Svratka:  Kuba (7.AB, 8.AB, 9.AB) 
• Kino Lucerna :  Kdopak by se vlka bál (4.B,5.B) 

Peklo s princeznou (2.C) 
• Koncerty:   Společenské centrum Bystrc – J. Uhlíř (1.ABC, 2.ABC, 3.AB, 4.AB) 
      Společenské centrum Bystrc – P. Novák (1.BC, 2.ABC) 

       Vystoupení skupiny Kamelot Junior (1.ABC, 2.C, 5.AB) 
       Tibetské misky (ukázková hodina pro 9.AB)  

• Výstava Tutanchamon (7.AB,  8.AB) 
• Moravské zemské muzeum (3.B) 
• Pořad Kouzelník (1.A) 
 
 

Vzdělávací pořady a akce: 
 

• CVČ Bystrouška:Lesní království 2.ABC) 
Domácí zvířata (2.ABC) 
Vánoce (1.A) 
Exotická zvířata (1.BC) 
Velikonoce (1.A) 
Zachraňte les Řáholec (1.A) 

• CVČ Lužánky: Výprava za všechny peníze (4.B) 
Pokojové rostliny (7.AB) 
Jeden svět (6.A, 7.AB) 

• CVČ Labyrint: Anglické divadlo (9.AB) 
• Bijásek:   Adolf Born (4.AB) 

Jan Werich (4.AB) 
Jiří Trnka (4.A) 

• Knihovna Bystrc:Brněnské pověsti (7.AB) 
Advent (1.BC, 2.ABC, 5.B) 
Cesta k informacím (8.AB) 
Vývoj písma (7.AB) 
Z pohádky do pohádky (1.A) 
Poprvé do školy, poprvé do knihovny (1.A) 

• Dopravní hřiště: 2.ABC, 3.AB 
• Exkurze:   Úřad práce (9.AB) 

       Veterinární fakulta (1.A) 



 8

       Zahradnictví Campus (1.A) 
       Botanická zahrada (7.AB) 
       Zákulisí Městského divadla (5.A, 8.AB) 
       Za památkami Brna (5.B, 7.AB) 
       Za památkami Prahy (5.B) 
       Hasičský záchranný sbor (5.A) 

• Planetárium: Není drak jako drak (1.ABC, 2.ABC) 
• Špilberk:  Výstava O lásce, plodnosti a rozkoši (9.AB)  
• ZOO:    (1.A) 
• Vycházky: Okolí školy (1.ABC) 

Brněnská přehrada (1.ABC, 2.ABC) 
Mini zoo Jundrov (1.BC, 2.ABC) 
Káčata (3.AB) 

• Besedy:  Trestní odpovědnost mládeže (9.AB) 
Příběhy bezpráví (9.AB) 
Hasiči (2.ABC, 6.A) 
Policie (3.AB) 
Beseda a ukázkové hodiny ragby  

 
 
Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty: 
 

• Výlety:   Lysice (1.A) 
       Lednice (1.BC) 
       Moravský kras (4.AB) 
       Tišnov – Předklášteří (5.B) 
       Pálava (6.A) 
       Křižanov (7.A) 
       Praha – Zdroj informací a zábavy (8.AB) 
       Březová (9.AB) 

• Adaptační pobyt:Zámeček u Hodonína (6.A) 
• Školy v přírodě: Borová (9.AB) 

Vlachovice (4.AB, 5.A) 
Studnice (2.ABC) 
Cikháj (3.AB) 

• Lyžařský kurz: Kohutka (7.AB, + doplněno žáky 8.AB, 9.AB) 
 

 
Akce celoškolního charakteru: 
 

• Plavecký výcvik (2.ABC, 3.B) 
• Mikulášská 2008 pro I. stupeň 
• Vánoční dílny  
• Velikonoční dílny + výstava „Velikonoční vajíčko“ 
• Den Země 
• Sportovní den  
• Pololetní turnaj ve fotbale pro žáky II. stupně 
• Sběr papíru 
• Separovaný sběr textilu 

 
Akce školy pro rodičovskou i ostatní veřejnost: 
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• Den Slabikáře 
• Mikuláš pro MŠ Kachlíkova 17, 19 a 21, Laštůvkova. Štouračova, Kníničky, 

Jinačovice, Žebětín, Rozdrojovice 
• Vánoční besídka pro rodiče 2.AB 
• Vystoupení na Bystrckých vánocích (2.C + ŠD) 
• Vánoční sobotní dílna ŠD 
• Návštěva MŠ v 1. třídách před zápisem  
• Den otevřených dveří 
• Veletrh základních škol v sále B. Bakaly 
• Zápis do 1. tříd 
• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky 
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Velikonoční dílna pro rodiče ze 3.A 
• Akce „Páťák“ – projektové dopoledne pro žáky 5. tříd ze spádových škola + Den 

otevřených dveří 
• Výstavka keramiky (z činnosti kroužků) 
• 8. ročník Jarního turnaje ve florbalu pro bystrcké ZŠ a ZŠ Drásov  
• Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků + prohlídka školy + seznámení dětí 

s budoucí p. učitelkou 
• Pojďte si s námi hrát – Den otevřených dveří pro rodiče ze 3.A 
• Setkání s knížkou a s rodiči ze 4.B 
• Ve škole po škole se ŠD – spaní ve škole 
• Spaní ve škole se čtením (3.A) 
• Noc s Tatínkem 002 (4.A) 
• … Aby to nebolelo – akce pro veřejnost ve spolupráci s Brnem Zdravým městem 
• Odpoledne v pohybu – prezentace kroužku Aerobiku 
• Slavnosti Pohádky máje – prezentace kroužku Hip – hopu 
• Účast na třídních schůzkách v MŠ pro předškoláky, v ZŠ Žebětín v 5. třídě 
• Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt v 1.ABC, 2.ABC, 3.A, 4.AB + herec 

Městského divadla p. Martin Havelka 
 

Spolupráce:  
 

• Občanské sdružení Život dětem 
• Skautský oddíl Termiti 
• Zapojení do programu „Čas proměn“ 
• Společnost „Jonson & Jonson s.r.o.“ – program „O dospívání a menstruaci“ 
• Besip – didaktiký materiál pro výuku dopravní výchovy 
• Agentura EURO RSCG Praha – volná distribuce ovoce Kaki Persimon Bouquet 
• Mlékárna Kunín – distribuce školního mléka 
• SOU Olomoucká – náborová akce pro žáky 9. tříd 
• Universita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta – projekt EUDAP – 2 CZ 
• OSRAM spol. s r.o. – projekt „Světlo je život“ – distribuce Školních záznamníků a 

LED přívěskové svítilny OSRAM 
• P.F. art. Spol. s r.o. – Ekologická mapa města Brna 
• Státní zdravotní ústav  - „Sledování somatického vývoje a úrazovosti školních dětí“ 
• VOŠZ Josefa Podsedníka Brno – zdravověda pro žáky 8. tříd 
• PPP Zachova, SPC Štolcova 
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• ÚMČ Bystrc 
 

Posluchači:  
 

• SOŠ Morava o.p.s.: Oškerová 
• PDf MU: Koláčná, Olivová – ČJ,NJ, Eisingr – OV, TP a I, Doleželová – OV,Z, 

Šmídová – OV, ČJ, Vávrová – AJ, NJ,  
• FSS MU:  Trnková, Pokorná 
• FF MU. Šilhanová, Jurková, Lacinová, Hrabětínková – psych. 
 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 
 

• Celoroční projekt Zdravé zuby pro žáky I. stupně 
• Celá třída odpovídá – soutěž Brněnských vodáren a kanalizací  
• Výtvarná soutěž  Celé Česko čte dětem, Janáček Brno 2008, Svět kolem nás 2008 
• Výtvarně – literární soutěž s týdeníkem NOS  (ocenění převzali: Krajčirovičová, 

Dvořáková, Klepárník, Sázavský, Široký, Opolská, Hofmanová) 
• Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole (Vízner, Konečný) 
• Keramická soutěž Brněnský hrnek III – Zvláštní cena cyklus „Hrátky se zvířátky“ 

 2. místo: Hofmanová, Bindrová, Šmerodá 
 3. místo: Švrčulová 

• Konverzační soutěž v anglickém jazyce – účast v městském kole Vacková 
• Biologická olympiáda – účast v městském kole Gnosi, Kachlíková 
• Celostátní soutěž Přírodovědný klokan – účast 87 žáků 
• Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd 
• Pythagoriáda – 6. místo Myška, účast v městském kole Kinc, Brožová, Holický 
• Olympiáda ČJ – účast v okresním kole Prchalová 
• Dětská scéna 2009 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast Prchalová, Krejčí, 

Bodanská, Tillinger   
• Praha – zdroj informací a zábavy  - Urbanovská  
• Soutěž KMČ – celodenní projekt Den s Albatrosem (3.A) 
• Internetová soutěž Hravě žij zdravě (5.AB) 
• Okresní finále ve futsalu  - 9. místo  
• Coca – Cola školský pohár – 2. místo v okrskovém kole 
• Ultramarathon 2009 – štafetová 10 hodinovka – 1. místo 
• Mc Donald´s Cup – 2. místo okresního finále A kategorie B (žáci 4. – 5. tříd) 
• Městské kolo soutěže ve šplhu – účast v městském kole 9. místo Hájíček, 14. místo 

Martincová 
• O pohár svrateckého údolí  - účast 
• Obvodní kole ve vybíjené Preventan Cup – 3. místo volná kategorie 
• Olympiáda mládeže I. stupně ZŠ – 1. místo družstvo 3. tříd, 1. místo jednotlivci – 

Hájíček  
• Oblastní atletický trojboj ŠD – 1. místo kategorie starší žáci 
• Pohár rozhlasu – 2. místo Marťák vrh koulí, 2. místo Balog 60m a dálka, 3. místo 

Urbanovská 60 m a dálka 
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Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*  Rj   /    /    /    /    /    /          8 /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC 2 28 

Náboženství - - 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy 2 31 

Sport, TV, turistika 9 160 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 8 106 

Zdravotní, speciální pedagogika 3 26 

Jiné 1 10 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
 

7.0  Zhodnocení a záv ěr: 
 
Školní rok 2008/2009: 
1.) Začátek spolupráce s Kanceláří Brno-Zdravé město – zrealizovali jsme projekt zaměřený 
na prevenci dětských úrazů "...aby to nebolelo...", kterého se zúčastnili nejenom rodiče a žáci 
naší školy, ale také bystrcká veřejnost. Celkový počet návštěvníků této akce  (400), je 
známkou toho, že otevření školy veřejnosti je na dobré cestě. 
 
2.) Obnovili jsme spolupráci s bystrckými mateřskými školami, především s MŠ Kachlíkova 
17, která také pracuje v projektu škol podporujících zdraví. V průběhu roku se konaly 
společné akce našich žáků 1.A a MŠ Jinačovice, např. společný výlet, návštěva divadla, ZOO, 
soutěžní dopoledne. 
 
3.) Zapojili jsme se do projektu Celé Česko čte dětem – číst žákům chodili ve velkém počtu 
nejenom rodiče, ale také zástupce ÚMČ - Bystrc PaedDr. Pešová nebo herec Městského 
divadla Brno Martin Havelka. 
 
4.) Pro žáky ZŠ Žebětín jsme připravili projektové dopoledne "Páťák". 
 
5.) Obhájili jsme titul "Škola podporující zdraví" na období do roku 2012. 
 
6.) Zaměřili jsme se na spolupráci s rodiči. V tomto školním roce proběhlo několik akcí za  
účasti velkého počtu rodičů, např. spaní ve škole, Celé Česko čte dětem, dílny ŠD i třídních 
kolektivů, Den Slabikáře, edukativně-stimulační skupiny pro budoucí žáky 1. tříd a další. 
 
7.) Velmi oblíbené ze strany žáků II.st. se staly večerní společné návštěvy divadelních 
představení. 
 
8.) Fungoval žákovský parlament (organizace akcí pro žáky I.stupně, zajištění sběru papíru a 
další). 
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9.) Nově jsme v rámci školního vzdělávacího programu realizovali celoškolní projekty 
Vánoční dílny a Velikonoční vajíčko. 
10.) Do výuky jsme zařadili nové metody a formy práce, kterými vedeme žáky ke 
komunikaci, spolupráci, tvořivému a logickému myšlení. 
 
11.) Vyučující humanitních předmětů zpracovali historii Bystrce formou závěsných klipů 
umístěných v prostorách školy, které slouží k informování o regionu i k výuce. 
 
12.) Zřídili jsme nové odborné učebny hudební výchovy a jazyků. 
 
13.) Vybudovali jsme spisovnu školy. 
 
14.) V průběhu roku proběhly tyto rekonstrukce v prostorách školy: nové osvětlení ve všech 
třídách, výměna žákovského nábytku ve čtyřech třídách, vymalování většiny tříd a oprava 
opěrných zídek v átriu. 
 
15.) Provedli jsme velký úklid skladových suterénních prostor školy a likvidace nepotřebného 
materiálu. 
 
8.0 Poradenské služby v základní škole 
 
8.1 Údaje o odborných pracovnících  
 
8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 Kvalifikační semináře 

výchovného poradenství, 
UP Olomouc 

VŠ 

školní metodik prevence 1 Kurz pro školní metodiky 
prevence, UP Olomouc 

VŠ 

 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  0,5 MU, Fylozofická fak., 

obor Psychologie 
UK Praha, Ped. Fak., 
Školní pedagog.-psychol. 
služby, var.A) školní 
psycholog 

VŠ 

školní speciální pedagog  - - - 
 

8.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 
výchovný poradce - 1 - 
školní metodik prevence - 1 - 
školní psycholog 1 - - 
školní speciální pedagog - - - 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 
výchovný poradce: - 
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školní metodik prevence: Kasuistické setkání pro učitele ZŠ, Školení v preventivním programu 
Unplugged, Příběhy bezpráví  
školní psycholog: MU, Filozofická fakulta, obor psychologie, doktorský studijní program 
školní speciální pedagog: nemáme 
 
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
8.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 
VIP – I. (0,5 úvazku školní psycholog – financováno ESF a státním rozpočtem ČR) 

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

-         
8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Zrakově postižení 9. 1 
Tělesně postižení 4. 1 
S vývoj. poruchami učení 2.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 10 
Autisté 1. 1 
Celkem  13 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
- - - 
- - - 
- - - 

celkem - - 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2008/2009 

Škola:      Základní škola Brno, Heyrovského 32  

Školní metodik prevence:  Mgr. Kateřina Xaverová 
Počet žáků celkem:    (I.stupeň  245  žáků, II.stupeň  159  žáků) 

 
Charakteristika:  

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 

Na zajištění primární prevence v naší škole se podílí školní metodik prevence, školní 
psycholog, výchovný poradce, třídní učitelé a učitelé výchov. 

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. 
 
 
Co se podařilo: . 
a) Adaptační výjezdní programy pro třídy zaměřené na seznámení a navázání vztahu s novým 
třídním učitelem příp. kolektivem. 
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b) Práce v edukativně – stimulačních skupinkách pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče. 
c) Činnosti školního poradenského pracoviště 

- depistážní skrínink vytipoval v 1. třídách děti ohrožené nezralostí a vývojovými 
poruchami 

- pravidelná skupinová a individuální práce s těmito dětmi a konzultační pomoc 
učitelům a rodičům 

  - osobnostně – sociální program pro kolektivy tříd 1. stupně 
- intervenční program školní psycholožky ve třídě 6.A zaměřený na integraci žáka s 

problémovým chováním a zlepšení vztahů v kolektivu 
- pracovníci ŠPP poskytovali v průběhu roku poradenské a konzultační rozhovory 

všem subjektům školy – žákům, učitelům i rodičům. 
d) Pokračovala výuka předmětu osobnostní a sociální výchova, zabývající se tématy 
specifické i nespecifické primární prevence. 
e) Fungování žákovského parlamentu (organizace akcí pro žáky I.stupně, zajištění sběru 
papíru a další). 
f) Byly uspořádány besedy pro žáky ve spolupráci s odborníky, především s hasiči, policií, 
zdravotníky a právníkem. 
g) Žáci II. stupně navštívili některé filmové projekce festivalové přehlídky Jeden svět. 
h) Uskutečnily se zážitkové programy pro žáky (některé z těchto programů připravovali žáci 
9. ročníku pro své mladší spolužáky). 
i) Žáci II. stupně se zúčastnili komponovaných programů věnovaných otázce lidských práv. 
j) Konaly se školy v přírodě se zaměřením na prevenci šikany a zlepšení a upevnění vztahů v 
třídních kolektivech. 
k) Probíhaly třídnické hodiny, ve kterých se třídní učitelé věnovali prevenci (prvky 
osobnostní a sociální výchovy). 
 
Co se nedaří:  
a) Omezování kouření žáků. 
b) Přibyly případy záškoláctví, a to i podporované rodiči. 
c) Přetrvávají problémy hyperkinetické poruchy, disociálního chování, porucha opozičního 
vzdoru, disharmonický vývoj osobnosti. 
d) Přetrvává problém u rodičů – nabízení alkoholu dětem při rodinných oslavách (závislost 
rodičů na kouření a pití alkoholu). 
e) Nesprávně nastavená životospráva v rodině. 
 
Mapování nežádoucích jevů: 
kouření ano 3., 6., 7., 8. ročník 6 případů 
marihuana ne   
jiné omamné látky ne   
alkohol ne   
projevy šikany ano 5., 6., 7., 8. ročník 6 případů 
záškoláctví ano 3., 8., 9. ročník 6 případů 
vandalismus ano 7., 9. ročník 3 případy 
gamblerství ne   
 
 
 
 
 
 
V Brně dne: 9. 10. 2009           Mgr. Ludmila Eliášová 

ředitelka školy 
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