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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 
e-mail:  zsheyrovskeho@volny.cz 
http://www.zsheyrovskeho32brno.cz 

 

1.6 Úplná / neúplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1.stupeň 12 5 249 21  

2.stupeň 7 4 141 20  

Celkem 19 9 390 21 600 

   
  
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení:   23. 11. 2005 
Předseda a členové ŠR: Mgr. Eva Barovjanová 

Mgr. Lenka Bálková 
       Ing. Jana Benešová 
       PaeDr. Marie Pešová, CSc. 
       Mgr. Eliška Kovářová 
       Mgr. Ilona Skotálková 
               
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 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 
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) 



 3 

 

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 6 169 fyz. 6 / přepoč.  5,1 200 

  
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. 

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. 

 
Z činnosti ŠD: 

• Drakiáda 
• Výtvarná a lit. soutěž „Knihovna mého života“ + výstavka v KJM Bystrc 
• Soutěžní družinové odpoledne pro děti a rodiče 
• Klíčování prvňáčků v KJM Bystrc 
• Čáry máry s podzimními dary – výtvarná soutěž a výstava prací 
• Vánoční dílničky v jednotlivých odděleních  a sobotní Vánoční dílna pro rodiče a děti 
• Zimní galerie - výtvarná soutěž a výstava prací ve škole a v KJM Bystrc 
• Vánoční vystoupení dramatického kroužku pro Penzion Vondrákova 
• Pěvecká soutěž DOREMI – školní a oblastní kolo 
• Sochy ze sněhu  
• Poezie pro děti a od dětí – výtvarná a literární soutěž a výstavka prací ve škole a 

v KJM Bystrc 
• Pyžamový karneval 
• Brněnský hrnek – keramická soutěž 
• Vítání jara  
• Vystoupení dramatického kroužku ke Dni matek  v Penzionu Vondrákova 
• Velikonoční sobotní dílna pro rodiče a děti 
• Atletický trojboj – školní a obvodní kolo 
• Beseda v KJM Bystrc v rámci Týdne čtení v ŠD 
• Turnaj ve vybíjené 
• Turnaj v kopané 
• Spaní ve škole – Výletíček 
• 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 30,3/33 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  29,9/32 98,8 

 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  0 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  1 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:    4 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :              10 
  

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 
Učitelé Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 3 4 
36-50 let 2 8 
51 a více - 6 
Pracující důchodci nepobírající důchod - 0 
Pracující důchodci pobírající důchod - 2 
Celkem 5 20 
 

 

 

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

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 40 
Cizí jazyky 3 
Umění, estetika 1 
Speciální pedagogika, SVPU 9 
Informatika, PC, SIPVZ 6 
Společenské vědy 1 
Legislativa, řízení, ekonomie 6 
Sport, TV, turistika 1 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 11 
Alternativní pedagogika 0 
Přírodní vědy 7 
Technické vědy 2 
Český jazyk a literatura 5 
Zdravotnictví, BOZP, PO 42 
Jiné 9 
Celkem 134 
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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. 44 43 1 0 0 
2. 60 60 0 0 0 
3. 55 40 14 0 1 
4. 41 36 5 0 0 
5. 49 35 14 0 0 

Celkem za I. stupeň 249 
 

214 34 0 0 
6. 40 23 17 0 0 
7. 27 11 16 0 0 
8. 33 16 17 0 0 
9. 41 18 22 1 1 

Celkem za II. stupeň 141 
 

68 72 0 0 

Celkem za školu 390 282 106 1 1 
 
 
 

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

2 6 1% 
3 0 - 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   77 

průměr na jednoho žáka:  0,19 
 

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 4 2 27 8 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník 41 100 
nižší ročník/5.ročník 1/- 3 
Celkem 42 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   27 
Důvody: 14x stěhování, 1x dodatečný odklad, 7x přijetí na SŠ, 5x rodinné důvody 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   27 
Důvody: 9x stěhování, 7x spádová škola, 1x návrat zpět po přestupu na jinou školu, 10x jiné 
důvody 
 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich sou částí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

09. 10. 2010 Hodnocení školního vzdělávacího programu 
16. – 18. 02. 2010 Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

V žádném z bodů kontroly nebylo zjištěno porušení právního předpisu (inspekční zpráva 
čj. ČŠI-B-249/10-B). 

 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
 27. 01. 2010  Kontrola KHS  
 25. 05. Městská správa sociálního zabezpečení (kontrola období od 1.2.2008 do30.4.2010) 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

KHS – nebyly zjištěny nedostatky. 
MSSZ – 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  12 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 4 0 
 
 
6.0 Další údaje o škole  
 
Kulturní akce:  

• Divadlo Radost:   Rychlé šípy (4.AB, 5.AB) 
• Divadlo Polárka:  Jen počkej zajíci (1.AB, 2.BC, 3.A, 4.A) 

Mrazík (1.BC, 2.BC, 3.ABC) 
• Divadlo B. Polívky: Tetiny o zimě (3.ABC) 
• Reduta:    Pinocchio – odpolední představení pro zájemce z 5.A 
• Městské divadlo:  Čarodějky z Eastwicku – večerní představení pro zájemce z 7. a 

9. tříd 
• Janáčkovo divadlo: Louskáček – večerní představení pro zájemce z 5.A 
• Mahelovo divadlo: Broučci (3.A) 
• Sál B. Bakaly:        Jak se stanu tanečníkem (5.AB) 
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• Kino Scala:   Česká republika (5.AB, 6.AB, 7.A, 8.AB, 9.AB)  
• Kino Svratka:  Indonézie (6.AB, 7.A, 8.AB, 9.AB) 
• Kino Lucerna: Alenka v říši divů (4.B) 

Mikulášovy patálie (3.BC) 
• Kino Špalíček: Garfield 3D (4.A) 
• Semillaso:  The Action (9.AB) 
• Koncerty:   Společenské centrum Bystrc – Travellers (14.A, 5.B, 6.AB, 7.A, 

8.AB, 9.AB)  
       Vánoční matiné Kantiléna (2.BC)        

• Výstavy:   Měnínská brána - Lokte.libry, žejdlíky  (3.BC, 4.AB) 
Moravská galerie – Napůl člověk, napůl zvíře(5.A) 
Špilberk – Zlato Inků (7.A) 
Zahradnictví Čtyřlístek – skalničky (7.A)  
 

Vzdělávací pořady a akce: 
• CVČ Bystrouška:S Ferdou mezi brouky a motýly (1.AB, 2.ABC) 

Vodnická (2.ABC) 
U babičky na dvorku (1.AB) 

• CVČ Lužánky: FASHION PARTY (8.AB) 
• CVČ Labyrint: Festival Jeden svět  (6.AB, 8.AB) 

Lekce dramatické výchovy (7.A) 
• Studio Lávka: Nahrávací program Rádio (8.AB, 9.B) 
• Knihovna Bystrc:Cesta k informacím (6.AB) 

Pasování prvňáčků na čtenáře (1.AB) 
Brněnské pověsti (3.BC, 4.AB) 
Mozartovo putování (7.A) 
Brněnské pověsti  (2.A, 3.A) 
Cesta do knihovny  (2.BC) 
Z pohádky do pohádky (1.AB) 

• Dopravní hřiště: 2.A, 3.BC 
• Exkurze:   Veletrh odborného vzdělávání (9.AB)                                                                                                  

     Barevný podzim (3.BC) 
       Zahradnictví Campus (2.A) 
       Úřad práce (9.AB) 
       Redakce MF Dnes  (9.A) 
       Hráz brněnské přehrady (3.AC) 

Hrad Veveří (6.A) 
       SPŠ Jílová (9.AB) 
       Dům učňovských služeb Tučkova (9.AB) 
       Divadlo handicapovaných dětí Kociánka (4.A) 
       Jarní práce na zahradě Kejhaly (3.B) 
       Za památkami Prahy (5.AB) 
       Praha (zájemci 8.AB, 9.AB) 

• Planetárium:  O lovci Orionovi (2.ABC) 
• ZOO:     2.C 
• Vycházky:  Stará Bystrc (3.C) 

      Údolí oddechu (1.AB) 
      Brno (3.C) 
      Okolí Bystrce (2.BC)  
      Botanické cvičení v terénu (8.AB)  
      Obora (1.ABC, 2. BC) 
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• Besedy:        Vztahy mezi vrstevníky (7.A) 
S MUDr. Radimem Uzlem (8.B, 9.AB) 
Se včelařem p. Pavlíčkem (3.A) 
Preventivní program Diplom (6.AB)      

 Prezentace SOŠ a SOU strojírenské a elektrotechnické (8.AB, 9.AB) 
 Prezentace ISŠ (9.AB) 
 Prezentace SOU spojů (8.AB, 9.AB) 
 Prezentace SPŠE (9.AB) 
 Cvičení paměti (4.A) 
 Intervenční kurzy (6.A) 
 Dětská práva (4.A) 
 Prevence alkoholu (7.A) 
     Policie (1.AB – Už vím, 3.ABC – Sám doma, 5.AB – Z hlouposti do 

závislosti, 7.A – Neznalost neomlouvá, 8.AB – Vadí x nevadí) 
 Anabell (8.AB) 
      Beseda a ukázkové hodiny ragby, korfbalu , juda 
 

Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty: 
• Výlety:   Hrad Veveří (1.AB) 

       Brněnská přehrada  (2.BC) 
       Letovice (4.B) 
       ZOO Lešná (3.A, 4.A) 
       Bouzov (7.A) 
       Březová (9.AB) 

• Adaptační pobyt:Zámeček u Hodonína (6.B, 8.B) 
• Školy v přírodě: Zámeček u Hodonína (9.AB) 

Vlachovice (2.ABC) 
RS Sloup (5.AB) 
Velké Karlovice (6.AB) 
Jedovnice (3.BC) 

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

Projekty:  
• Nitka do světa loutek (5.A) 
• Gotika (7.A) 
• Recyklohraní (6.AB, 7.A) 
• Místo, kde žiji (6.AB) 
• Týden s Václavem Čtvrtkem (2.A) 
• Ročníkový projekt ICT (9.AB) 
• Normální je nekouřit (1.AB, 2.AB) 
• Celoroční projekt Zdravé zuby pro žáky I. stupně 
• Co bys poradil kamarádovi, když... 
 

Akce celoškolního charakteru: 
• Plavecký výcvik (2.ABC) 
• Mikulášská 2009 pro I. stupeň 
• Den Země 
• Sportovní den  
• První pomoc – 8.AB 
• Turnaj ve fotbale pro žáky II. stupně zakončený zápasem výběru žáků proti ped. sboru 
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• Sběr papíru (podzim, jaro) 
• Sběr sušené pomerančové kůry – 97 kg 
 

Akce školy pro rodičovskou i ostatní veřejnost: 
• Den Slabikáře 
• Prezentace školy v prostorách ŠÚ  Křížová od 1. 1. do 31. 3. 2010 
• Mikuláš pro MŠ Kachlíkova 17, 19, Laštůvkova, Kníničky, Jinačovice, Pramínek 
• Vánoční sobotní dílna  pro rodiče a děti ze 3.A a 4.A 
• Vánoční keramická dílna ve spolupráci MŠ Jinačovice a 2.A  
• Vystoupení na Bystrckých vánocích (2.C + ŠD) 
• Vánoční sobotní dílna ŠD 
• Návštěva MŠ v 1. třídách před zápisem (MŠ Kníničky, Laštovkova, Jinačovice,  

Pramínek, Kachlíkova 17, 19, 21) 
• Den otevřených dveří 
• Veletrh základních škol v SVČ Lužánky 
• Zápis do 1. tříd 
• Prezentace školy v ZŠ Žebětín 
• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – 3 skupiny, 30 dětí   
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Den otevřených dveří 
• Sobotní velikonoční dílna ŠD 
• Velikonoční dílna pro rodiče ze 4.A 
• Velikonoční dílny pro žáky I. stupně 
• Akce „Páťák“ – projektové dopoledne pro žáky 5. tříd ze ZŠ Pramínek a ZŠ ??? + Den 

otevřených dveří 
• Výstavka keramiky (z činnosti kroužků) 
• Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků + prohlídka školy + seznámení dětí 

s budoucí p. učitelkou 
• Tvořivé sobotní dílničky pro rodiče a budoucí prňáčky 
• Besídky ke Dni matek  1.AB, 2.ABC, 4.B 
• Natáčení soutěžního pořadu „Věříš si?“ v České televizi  7.A 
• Spaní ve škole - Výletníček 
• Ve škole po škole – spaní ve škole 4.A 
• Bruslení 6.A 
• Spaní ve škole, sobotní plavání, odpolední návštěva Bonga 6.B, bowling s rodiči 6.B 
• Ještě chvíli spolu – prezentace pro rodiče + spaní ve škole 5.AB 
• Pravidelné příspěvky do Bystrckých novin 
• Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt v 1.AB, 2.AB 
 

Spolupráce:  
• Občanské sdružení Život dětem 
• MŠ Kachlíkova Zdravá školka, MŠ Jinačovice 
• Zapojení do programu „Čas proměn“ 
• A Kluby ČR – Anketa 2009 (výzkum Mládež a drogy) 
• Společnost „Johnson & Johnson s.r.o.“ – program „O dospívání a menstruaci“ 
• Besip – didaktiký materiál pro výuku dopravní výchovy 
• Lékařské informační centrum Praha  - výzkum „Mládež a zdraví 2010“ 
• Mlékárna Kunín – distribuce školního mléka 
• Ovoce do škol 
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• Člověk v tísni – Jeden svět na školách 
• EVENT marketing – balíčky k zápisu 
• Universita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta – projekt EUDAP  
• OSRAM spol. s r.o. – projekt „Světlo je život“ – distribuce Školních záznamníků a 

LED přívěskové svítilny OSRAM 
• Pěvecký sbor Kampanela, Primavera 
• Svačiny do škol – prezentace  
• Státní zdravotní ústav Praha  - „Sledování somatického vývoje a úrazovosti školních 

dětí“ (testování podzim, jaro) 
 

Posluchači:  
• PdF MU: P. Eisinger –  OV+TP + I, Minaříková – VZ, Tauchmanová – AJ + NJ,  
• FSS MU:  Kovář, Dvořák - TV 
• FSS MU: Beťáková – psychologie 
• SEŠ: L. Fiala – administrativní práce 
 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 
• Testování SCIO – čtenářská gramotnost 4. a 8. ročník, AJ – 6. a 7. ročník 
• Výtvarná soutěž TAK TO JE NICE – 3. místo  
• Výtvarně – literární soutěž s týdeníkem NOS  (ocenění převzali: Brabcová, 

Petrášková, Juránek, Pelánek 
• Jižní Morava hraje na PET lahve - 6.B 
• Brněnské dny bez úrazu – 5.AB 
• Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole (Hrstka, 9.A – 4. místo) a postup do 

krajského kola 
• Mladý Démosthenes – soutěž komunikačních dovedností – účast v regionálním 

soutěži (Laucký, 9.A, Vintr, 6.B – oba 2. místo) 
• Keramická soutěž Brněnský hrnek IV – „ Pohádka ukrytá v hlíně“, „Glazovaná 

miska“ 
1. místo: Medková, Hofmanová 
2. místo: Vejvalková, Ambrožová, Sopoušek, Kuzníková 
 3. místo: Chalupová, Koláčková, Sopoušek 

• Konverzační soutěž v anglickém jazyce – účast v městském kole Urbanovská- 9.B, 
Hýsková – 7.A 

• Zeměpisná olympiáda – účast v městském kole Urbanovská – 5. místo, Lorenc, 7.A a 
Malinka, 6.B 

• MATESO – školní kolo soutěže – 5.AB 
• Biologická olympiáda – účast v městském kole Podhora – 8.A, Butulová, Hýsková – 

7.A 
• Přírodovědný klokan – všichni žíci 8. a 9. ročníků 
• Celostátní soutěž Přírodovědný klokan – účast 63 žáci 
• Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd 
• Pythagoriáda – žáci 6. a 7. tříd, bez účasti v městském kole  
• Olympiáda ČJ – účast v okresním kole Prchalová 
• Dětská scéna 2009 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast Prchalová, 

Pléhová, Koutná, Kuchmenko 
• Soutěž Hravě žij zdravě (2.A) 
• Okresní finále ve futsalu   
• Mc Donald´s Cup – 4. místo krajského finále kategorie žáci 4. – 5. tříd, 5. místo 

okresního finále kategorie žáci 2. – 3. tříd 
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• Městské kolo soutěže ve šplhu – účast v obvodním kole 3. místo Brabec - 3.A, 2. 
místo Hájíček – 5.A 

• O pohár svrateckého údolí  - 4. místo znak + 5. místo Urbanovská - 9.B volný způsob  
• Obvodní kole ve vybíjené Preventan Cup  
• Korfbalový turnaj – výběr žáků 5.AB, 6.AB  
• Novoměstský pohár 2009 – 3. ročník florbalového turnaje 
• Olympiáda mládeže I. stupně ZŠ – 2. místo jednotlivci – Doubravský 4.B  
• Branný závod základních škol Železný Empík – účast 4.B 

 
 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*   -  /    /    /    /    /    /         -  /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC 2 21 

Náboženství - - 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy 2 30 

Sport, TV, turistika 5 73 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 6 103 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 11 

Jiné 1 21 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

7.0 Zhodnocení a záv ěr: 
1.)   Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. 
2.)   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 školní 
družiny i třídních kolektivů, Den Slabikáře, Slet čarodějnic (akce ŠD), edukativně – 
stimulační skupiny pro budoucí žáky 1. tříd. 

3.)  Zaměřili jsme se na práci s rodiči předškoláků – zrealizovali jsme besedy v daných 
mateřských školkách na téma „Školní zralost“a připravili pro rodiče a jejich děti 
sobotní „dílničky pro předškoláky“. 

4.)   V rámci školního vzdělávacího programu jsme realizovali několik celoškolních  
projektů např. : Velikonoční vajíčko, Páťák, Poznáváme Prahu v 5. a 8. třídách. 

5)   Zaměřili jsme se na environmentální výchovu , se kterou se žáci seznamovali při 
předmětových nebo ročníkových projektech a také při práci na venkovním areálu školy 
v rámci Dne Země. 

6.)  Do výuky jsme zařazovali nové metody a formy práce, které vedou žáky ke 
komunikaci, spolupráci, tvořivému a logickému myšlení. 

7.) Zajistili jsme proškolení všech pedagogů pro práci s výpočetní technikou vzhledem 
k trendu současného vývoje. Projekt „Počítačová gramotnost“, který připravili učitelé 
informatiky. 

8.) Rozšířili jsme nabídku kroužků o další obory: taneční, hudební a výtvarný. 
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9.) Pokračovali jsme v zařazování pravidelných třídnických hodin, kde se výrazně 
uplatňují metody OSV. Třídnické hodiny poskytují jedinečnou možnost pravidelné 
práce se vztahy uvnitř tříd. Tento způsob práce se třídou je prevencí sociálně 
nežádoucích jevů a současně přináší možnost účinné intervence při řešení aktuálních 
problémů ve třídě. 

10.)  Na serveru http://zsheyrovskeho32brno.cz jsme zavedli „Vzkazy pro rodiče“, kde 
všichni vyučující informují o probíraném učivu a aktuálním dění ve výuce. 

11.) Uskutečnili jsme dotazníkové šetření zaměřené na situaci ve školní jídelně. Výsledkem 
bylo nejen zlepšení stravování, ale také komunikace. 

12.) Školní jídelna byla vybavena novým jídelním nábytkem a esteticky doladěna (výzdoba 
na stolech, práce žáků na stěnách). 

13.) V průběhu školního roku  proběhly tyto rekonstrukce v prostorách školy: oprava 
výměníků v kotelně školy, oprava a výměna ventilů na vodovodním řadu v suterénu 
školy, rekonstrukce schodiště před hlavním vchodem do školy, do tříd byly instalovány 
zásobníky na papírové ručníky a koše na třídění odpadu a  nový nábytek v hudebně. 

14.)  Provedli jsme velký úklid skladových suterénních prostor školy a likvidaci 
nepotřebného materiálů. Z venkovního areálu školy byly odstraněny pražce. 

 

 

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 Specializační studium 
pro ŠMP – Prevence 
rizikových forem 
chování (studuje) 

VŠ 

 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  1 Univerzita Palackého, 

Filozofická fak., obor 
Psychologie 

VŠ 

školní speciální pedagog  0,5 MU, Pedagogická fak. 
obor spec. pedagogika a 
psychopedie 

VŠ 

 
 

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 1 - - 
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8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: Kompetence výchovných poradců v oblasti péče o žáky se 

zdravotním postižením I. (NIDV) 
 Nové trendy ve výchovném poradenství (Asociace vých. poradců) 
      Komunikace s problémovým žákem (ODYSSEA) 
      Poradenské dny (IPPP Praha) 
školní metodik prevence:  Komunikace s problémovým žákem (ODYSSEA) 
školní psycholog:   Komunikace s problémovým žákem (ODYSSEA) 
        Agresivní žák (PPP Sládkova) 

Nové trendy ve výchovném poradenství (Asociace vých. poradců) 
 
školní speciální pedagog:  Komunikace s problémovým žákem (ODYSSEA) 

 
 
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 – II.  0,5 úvazku školní psycholog – financováno ESF a státním rozpočtem ČR 

   0,5 úvazku speciální pedagog – 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 3. 1 
Mentálně postižení 2. 1 
Tělesně postižení 5. 1 
S vývoj. poruchami učení 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 12 
Autisté 2. 1 
Celkem  16 

 

8.4  Skupinová integrace 

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

celkem - - 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2009/2010 
 

Škola:       Základní škola Brno, Heyrovského 32  

Školní metodik prevence:    Mgr. Simona Krejčí  

Počet žáků celkem:    (I.stupeň  249  žáků, II.stupeň  141  žáků) 

 
Charakteristika:  

Škola má vypracovanou školní strategii primární prevence, hlavními úkoly jsou: 
a) zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně patologickým jevům 
b) snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj dětí a mládeže 
c) omezení dostupnosti návykových látek 
d) diagnostika výchovného stavu 
e) tvorba pozitivního prostředí 

Na zajištění primární prevence v naší škole se podílí školní metodik prevence, školní 
psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog,  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 a třídním kolektivem (6. B a 8. B), pětidenní výjezdní projekt 
„Sexuální výchova“ pro 9. ročníky.  

b)  Pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče probíhaly přednášky s tématem „Školní zralost“, 
pracovaly edukativně – stimulační skupinky.  

c)  Činnosti školního poradenského pracoviště :  
-  v 1. třídách probíhal adaptační program, formou depistážního skríninku byly vytipovány 

děti ohrožené nezralostí a vývojovými poruchami, následovala pravidelná skupinová a 
individuální práce s těmito dětmi a konzultační pomoc učitelům a rodičům 

-  osobnostně– sociální program pro kolektivy tříd 1. stupně 
-  byly zajišťovány pomůcky a materiál pro práci s dětmi s SVPU 
-  probíhala diagnostika vztahů ve třídách, intervenční kurz zaměřený na diagnostiku a 

zlepšování vztahů v 6. A (spolupráce s paní Devátovou) a v 7. A (školní psycholožka)  
-  proběhl celoškolní projekt „Co bys poradil kamarádovi, když mu děti ubližují“  
-  pracovníci ŠPP poskytovali v průběhu roku poradenské a konzultační rozhovory 

všem subjektům školy – žákům, učitelům i rodičům 
-  pracovníci školního poradenského pracoviště pokračovali ve vzdělávání (školní metodička 

prevence ukončila 1. semestr Specializačního studia pro školní metodiky prevence)  
d)  Pokračovala výuka předmětu Osobnostní a sociální výchova, zabývající se tématy 

specifické i nespecifické primární prevence (6. a 7. třídy). Tématům prevence se věnovali 
učitelé i v předmětech Prvouka a Přírodověda (na prvním stupni) a Občanská výchova, 
Rodinná výchova a Výchova ke zdraví.  

e)  Fungování žákovského parlamentu. 
f)  Byly uspořádány besedy pro žáky ve spolupráci s odborníky, především s hasiči, policií, 

zdravotníky a sexuologem.  
g)  Žáci II. stupně se zúčastnili programů věnovaných otázce lidských práv (Festival „Jeden 

svět“). 
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h)  Uskutečnily se zážitkové programy pro žáky (některé z těchto programů připravovali žáci 
9. ročníku pro své mladší spolužáky – Den Země, Sportovní den). 

ch) Konaly se školy v přírodě zaměřené na prevenci šikany a zlepšení komunikace a upevnění 
vztahů ve třídních kolektivech. 

i)  Probíhaly třídnické hodiny, ve kterých se třídní učitelé věnovali prevenci.  
j)  Škola nabízela dětem řadu volnočasových aktivit v zájmových kroužcích.  
k)  Škola je zapojena do dlouhodobých projektů – Zdravá škola, Watoto, Jeden svět.  
l)  Žáci i rodiče byli seznámeni se školním řádem i s pasážemi obsahujícími represivní 

opatření v případě kázeňských problémů. 
m)  Škola při řešení konkrétních případů sociálně nežádoucích projevů využívala spolupráce 

s odborníky Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně, s orgány Policie 
ČR, Městské policie a s orgány sociálně právní ochrany (OSPOD) Úřadu městské části  
Brno – Bystrc, při práci na tématech MPP byly využívány i nabídky dalších institucí jako 
CVČ Lužánky nebo organizace SPONDEA. 

 
Co se nedaří:  
 
a)  Omezovat kouření žáků (mimo školu). 
b)  Objevují se případy záškoláctví, zejména v 9. ročnících, a to podporovaného a krytého 
     rodiči. 
c)  Objevil se pokus o kyberšikanu. 
d)  Projevily se případy ztráty osobních věcí a ničení školního majetku.  
e) Přetrvává problém závislosti rodičů na kouření a užívání alkoholu – u rodičů nabízení   
    alkoholu dětem při rodinných oslavách. 
f)  Nesprávně nastavená životospráva v rodinách. 
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V Brně dne 14. 9. 2010             Mgr. Ludmila Eliášová 
                   ředitelka školy 
 


