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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 11 5 253 23  

2.stupeň 7 4 145 21  

Celkem 18 9 398 22 600 

    
 
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. Ilona Skotálková 
       Mgr. Eliška Kovářová (do 15.10.2010) 
       Mgr. Petr Fedor (od 2.3.2011) 
        

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Základní škola 16847/96-2 5. 
ROZVOJ  1. – 4., 6. - 9. 
   
   
   

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 - - - - 
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* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

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 6 161 fyz.  6 / 4,9 200 
 
Z činnosti ŠD: 

• Drakiáda 
• Výtvarná soutěž  + výstava prací v KJM Bystrc „Co ukrývá makovice“ 
• Družinové odpoledne ŠD pro děti a rodiče 
• Klíčování prvňáčků v KJM Bystrc 
• Čáry máry s podzimními dary, Četli jsme ve školní družině – výtvarné soutěže spojené 

s výstavkou prací 
• Andělé a čerti z Heyráku – výstava v KJM Bystrc 
• Sobotní Adventní dílna ŠD 
• Vánoční dílničky v jednotlivých odděleních ŠD 
• Vánoční vystoupení dětí dramatického kroužku v penzionu Vondrákova a na Mikuláši 

pro MŠ 
• Návštěva CVČ Bystrouška  
• Zimní sportovní odpoledne v ŠD 
• Jak jde čas – keramická dílna  Šikulka v  penzionu Vondrákova  
• Pěvecká soutěž DOREMI – školní a oblastní kolo 
• Jaro v Bystroušce 
• Jarní výlet do údolí oddechu 
• Jarní zastavení ŠD v penzionu Vondrákova 
• Kloboukový karneval 
• Brněnský hrnek V – keramická soutěž 
• Vítání jara na hřišti  
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Lehkoatletický trojboj – školní a obvodní kolo 
• Besedy v KJM Bystrc (Etiketa, Pohádky v hádankách, Vánoce s F. Nepilem, Vánoce, 

Novinky pro děti, Historie knihovny, Týden čtení, Brněnské pověsti, Jak se chovat 
v přírodě)  

• Slet čarodějnic 
• Návštěva představení Kocour v botách – kroužek Dramatiček 
• Malý kuchtík ve škole po škole – projekt Hravě ke zdravé stravě 
• Turnaj ve vybíjené a kopané 
• Návštěva ZOO s průvodcem 

 

 

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 31,3/35 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných  30,8/34 90,5/100 
 
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:  4 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:    1 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :              10  
  

2.2 Věkové složení učitelů 
Učitelé Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 2 5 
36-50 let 1 6 
51 a více 1 10 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 4 21 
Rodičovská dovolená 0 4 
 

 

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

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 7 
Cizí jazyky 8 
Umění, estetika 2 
Speciální pedagogika, SVPU 5 
Informatika, PC, SIPVZ 1 
Společenské vědy 3 
Legislativa, řízení, ekonomie 6 
Sport, TV, turistika 0 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 10 
Alternativní pedagogika 0 
Přírodní vědy 5 
Technické vědy 0 
Český jazyk a literatura 2 
Zdravotnictví, BOZP, PO 42 
Jiné 3 
Celkem 94 
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2.4 Školní asistenti 
Počet celkem  (přepočtený/fyzický) 1,9 / 4 
z toho a) romský asistent                   -  
           b) jiný (pedagogický, osobní) 1,9 / 4 
    

 

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

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 49 46 2 1 1 
2. 46 41 5 0 0 
3. 61 57 4 0 0 
4. 51 39 11 1 1 
5. 46 34 12 0 0 

Celkem za I. stupeň 253 
 

217 34 2 2 
6. 48 31 17 0 0 
7. 42 19 23 0 0 
8. 23 9 13 1 0 
9. 32 8 24 0 0 

Celkem za II. stupeň 145 
 

67 77 1 0 

Celkem za školu 398 284 111 3 2 
 
 
 

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

2 7 1,8% 
3 0 - 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   17 
průměr na jednoho žáka:  4,3 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 
 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium SOŠ SOU  
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 3 0 9 27 2 

 
3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník 32 8,04% 
nižší ročník/5.ročník 0/9 2,26% 
Celkem 41 10,30% 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 17 
Důvody: 5x stěhování, 7x přijetí na SŠ, 1x přijetí do matematické třídy, 3x nespokojenost, 1x 
svěření do péče druhého rodiče 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  17 
Důvody: 6x stěhování, 11x nespokojenost rodičů 
 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich sou částí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
Nebyly. 
  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
- 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
19. 01. 2011    MMB – kontrola používání rekonstruovaného hřiště 
24. 01. 2011    Krajská hygienická stanice 
01.02. – 02.02. 2011 Finanční úřad – kontrola účetního období 2008/2009 + roční 

zúčtování daně 
25. 03. 2011 Kontrola pokladny ÚMČ Brno - Bystrc 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
V žádné z uvedených kontrol 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  6 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 0 0 
 
 
6.0 Další údaje o škole  
 
Kulturní akce:  

• Divadlo Radost: Husovické betlém (3.ABC, 4.A, 5.AB) 
   Broučci (3.ABC) 

• Div. Polárka:  Mrazík (1.AB, 2.AB) 
  Tady je Krakonošovo, Kutilové (1.AB) 

• Div. B. Polívky: Country vánoce (3.ABC, 4.A, 5.AB, 6.A) 
• Sál B. Bakaly:    O líných strašidlech (4.B) 
• Kino Scala:  Čína – země mocného draka (6.AB, 7.AB, 8.A, 9.AB)  
• Kino Svratka:  Island (6.AB, 7.AB, 8.A, 9.AB) 
• Kino Art:    Jeden svět  (6.AB, 7.AB) 
• Koncerty:        Společenské centrum Bystrc – Travellers (7.AB)     
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• Výstavy:   Brněnský plenér – 3.AC, 5.B 
       Fauna Moravy (4.B) 

  Stará radnice –Poznávej se (4.B) 
  Vaňkovka – Terakotová armáda (6.B) 
 

Vzdělávací pořady a akce: 
• CVČ Bystrouška:Vodnická pohádka, Krtek a jeho kamarádi (2.AB) 

Tajemství lesa , Rok v přírodě (3.BC) 
Jarní hemžení (3.AC) 
Plazi, Živá voda (4.A) 
Světem zvířat, Vstávej semínko (1.AB) 

• Knihovna Bystrc:Pasování prvňáčků na čtenáře (1.AB) 
Klíčování prvňáčků (1.AB) 
Bystrcké pověsti (2.AB) 

• Dop. hřiště:       2.AB, 3.ABC, 4.A 
• Exkurze:        Úřad práce (9.AB) 

           SOU Jílová (9.AB) 
            CVČ Lužánky – skleník (7.AB) 
           Za památkami Prahy (5.AB) 
           Praha (zájemci 8.A, 9.AB) 
            Dukovany, Dalešice (zájemci 8.A, 9.AB) 
            Tiskárna Medlov (5.B)   

• Vycházky:       Okruh Brnem I, II (3.ABC) 
      Moje obec (3.B) 
      Okolí školy, Brněnská přehrada, Obora (1.AB )  
      Koniklecová louka (2.AB)        

• Besedy:       Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (7.AB)  
S pplk. JUDr. Miloslavem Dočekalem – „Šikana, kriminalita, drogy 
– ochrana a prevence“ (7.AB,8.A, 9.AB) 
Romové (9.AB) 
Cizinec (6.AB) 
S tebou o tobě  (6.AB) 
60 léta v hudbě a na kulturní scéně (9.AB) 
Vánoční povídání s rodilou mluvčí z Ameriky (2. a 3. ročník AJ)    
Prezentace SPŠE Sokolská (9.AB) 

 Prezentace EDUCAnet (9.AB)  
 Prezentace Gymnazia Hády (9.AB) 
 Čas proměn (6.AB) 
 První pomoc (6.A) 
 Policie (1.AB – Už vím, 3.ABC – Sáma doma, 7.A,B – Neznalost 

neomlouvá, 8.A – Vadí x nevadí) – ve třech cyklech 
 Beseda a ukázkové hodiny ragby, korfbalu  
 

Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty: 
• Výlety: Pálava  (7.AB), Lednice (1.AB), Znojmo (6.AB), Baldovec (8.A) 
• Adaptační pobyt:  Sloup u Macochy (4.AB, 9.AB) 
• Školy v přírodě:        Podlesí - (3.AB, 4.A) 

Nedvědice – Myslivna  (2.AB, 5.A) 
Milovy – Poslední Míle (3.C, 4.B, 5.B) 

• Lyžařský kurz: Kohutka (7.AB + doplněno žáky 8.A, 9.AB) 
• Zájezd Londýn se pro nedostatek zájemců neuskutečnil 
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Projekty:  
• Zahájení projektu EU Zdravé učení  
• Zapojení do školního recyklačního projektu Recyklohraní (+ dotazníkové šetření u 

žáků II. stupně) 
• Celoroční projekt Zdravé zuby pro žáky I. stupně 
• Projektový den Lidská práva 
• Celé Česko čte dětem v podání 9.AB v 1. třídách 
• Ročníkový projekt ICT (9.AB) 
• Zdravá výživa (8.A) 
• Dlouhý den 2010, Zelenina (7.AB) 
• Jak na člověka působí drogy (7.B) 
• Svatba (6.AB) 
• Halloween, Jak se žilo ve starém Egyptě (6.A) 
• Želví den (6.B) 
• Spaní ve škole, Podzim, Ptačí budby (5.A) 
• Marry Christmas (5.B) 
• Medový den, Mikulášský den (4.A) 
• Rozvoj schopnosti a poznávání (4.B) 
• Pyramidáček (3.A) 
• Zvířátkový den, Týden plný pokusů, Čertovský den, Velikonoce, Člověk – zdravý 

životní styl (3.B) 
• Zasazení stromu (1.AB) 
 

Akce celoškolního charakteru: 
• Letové ukázky s dravci SEIFEROS 
• Tancem proti drogám 
• Plavecký výcvik (2.AB) 
• Sportovní Mikuláš 2010 pro I. stupeň 
• Vánoční dílny a vánoční besídky ve třídách 
• Školní kloboukový karneval  
• Velikonoční vajíčko 
• První pomoc – 8.A + žáky Zdravotnického kroužku 
• Sběr papíru (podzim, 2x jaro) 
• Sběr sušené pomerančové kůry – 37,70 kg 
 

Akce školy pro rodičovskou i ostatní veřejnost: 
• Den Slabikáře 
• Vezmi všechno, co má kolečka 
• Mikuláš pro MŠ Žebětín, Kachlíkova 17 a 21, Laštůvkova, Kníničky, Štouračova, 

Pramínek 
• Vánoční vystoupení dětí z dramatického kroužku ŠD v penzionu Vondrákova 
• Návštěva MŠ v 1. třídách před zápisem (MŠ Kníničky, Laštůvkova, Pramínek, 

Kachlíkova 17, 19, 21) 
• Vysílání soutěžního pořadu „Věříš si“ na ČT 1 
• Veletrh základních škol v SVČ Lužánky 
• Zápis do 1. tříd 
• Prezentace školy v ZŠ Žebětín 
• Jak jde čas – vystoupení kroužku ŠD Šikulka v penzionu Vondrákova 
• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – 4 skupiny 
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• Přednáška Školní zralost“  
• Výstava Recyklohraní v prostorách II. stupně   
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Velikonoční výstava ve vestibulu školy 
• Akce „Páťák“ – projektové dopoledne pro žáky 5. tříd ze ZŠ Pramínek, Rozdrojovice 

a Žebětín + Den otevřených dveří 
• Výstavka keramických šperků a ve vestibulu školy (ŠD) 
• Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků + prohlídka školy + seznámení dětí 

s budoucí p. uč. 
• Tvořivé sobotní dílničky pro rodiče a budoucí prvňáčky 
• Besídky ke Dni matek  1.AB, 2.ABC 
• Dokonalý průzkum jeskyní – velikonoční výlet 5.A 
• Jarní úklid Vaší knihovny  
• Den pro rodiny  … aneb odpoledne na Heyráku 
• Pravidelné příspěvky do Bystrckých novin 
• Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt v 1.AB, 2.AB, 3.AC 
 

Spolupráce:  
• ÚMČ Brno – PF a keramické dárečky 
• Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 
• PřF MU – kartografický výzkum schopnosti žáků 
• Klub mladých čtenářů 
• MF Dnes – fotografování prvňáčků 
• Rugby Bystrc – ukázkové a náborové akce  
• Rádio Krokodýl 
• Občanské sdružení Život dětem 
• Člověk v tísni, o.p.s. – Jedn svět na školách 
• Zapojení do programu „Čas proměn“ 
• Společnost „Johnson & Johnson s.r.o.“ – program „O dospívání a menstruaci“ 
• Besip – didaktiký materiál pro výuku dopravní výchovy 
• Ovoce do škol 
• Fotografování tříd – p. Pochopová 
• EVENT marketing – balíčky k zápisu 
• Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, Brno – zajištění městského kola MO 
• Státní zdravotní ústav Praha  - „Sledování somatického vývoje a úrazovosti školních 

dětí“ (testování podzim, jaro) 
 

Posluchači:  
• PdF MU: Tauchmanová – AJ + NJ, A. Vodenková – výzkum bezlepková dieta, D. 

Šmídová – dotazníkové šetření 6. – 9. roč. , Vlková – ŠD, Tomková – výzkum Pitný 
režim, Tůmová – výzkum Facebook 

• FSS MU:  Nováková, Novotná, Havlíčková  - TV 
• SOŠ Morava: Rejdová – ŠD 
• U T. Bati, Zlín: Šťáva – výzkum „PC speak“ 
• EDEUCAnet: Herzog – sítě + technické a administrativní práce 
 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 
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• Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj pro 5. 
ročník (ČJ + Člověk a jeho svět, M + AJ), pro 9. ročník (ČJ + Člověk a příroda, M + 
AJ) 

• Testování čtení ve 2. a 3. ročnících (podzim, jaro) 
• Testování AJ pro rozřazení do výukových skupin 
• Konverzační soutěž v anglickém jazyce – účast v městském kole D. Tillinger – 6.A 
• Soutěž Basiclingua – finálové kolo, T. Čepera – 8.A, T. Kachlíková – 9.A 
• Okresní kolo Dějepisné olympiády, T. Jaitnerová – 8.A 
• Olympiáda ČJ – účast v okresním kole K. Hedbávná – 9.B 
• Soutěž Hitrádio Magic Brno Knihy pro celou třídu – V. Hanušová (7.B) 
• Dětská scéna 2010 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast M. Kuchmenko 

(3.B), R. Koryčanská (4.B), K. Hýsková (6.A), Krejčí (9.B) 
• Dětská scéna 2010 – krajská přehlídka dětských recitátorů – účast M. Kuchmenko 

(3.B) 
• Literární soutěž Skrytá paměť Moravy – účast L. Malinka (7.B) 
• Literární soutěž Recyklohraní – účast  L. Malinka (7.B) 
• Mladý Démosthenes – soutěž komunikačních dovedností – účast v regionálním 

soutěži P. Lošťáková (6.B), N. Beránková (9.B) – byli jsme pořadatelé  
• Celoroční soutěž pro zájemce z řad žáků 3. – 5. tříd (p. uč. Prátová) 
• Keramická soutěž Brněnský hrnek IV – 1. místo: M. Kuzníková, S. Kryštofová (3.A), 

N. Koláčková (3.B) 
• Městské kolo Zeměpisné olympiády – účast  M. Černý (6.A), M. Vovčoková (7.B), D. 

Knapp (9.A) 
• Biologická olympiáda – účast v městském kole T. Kachlíková (9.A), M. Vovčoková 

(7.B) 
• Přírodovědný klokan – všichni žíci 8. a 9. ročníků, vítěž školního kola M. Podhora 

(9.A) 
• Matematická olympiáda – účast v městském kole D. Tillinger – 4. místo, M. 

Přípazská, E. Šťovíčková, T. Jašíček, P. Chamrous (všichni 6.A), V. Hanušová (7.B) 
• Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd, R. Bartoň (3.A) – 1. místo 

v celorepublikovém měřítku v kategorii Cvrček 
• Matematická miniolympiáda - školní kolo (4.AB) 
• Pythagoriáda – žáci 6. - 8. tříd, účasti v městském kole J. Kus (8.A)  
• MATESO – školní kolo soutěže (5.AB) 
• Soutěž Hravě žij zdravě (3.A) 
• Pohár rozhlasu – atletické závody pro žáky II. stupně 

2. místo:  Lorenz Tomáš (dálka - 475 cm) 
      Sapík Ondřej (1500 m - 4:57.20 min.) 

 štafeta A (ml.dívky) (4x60m) 
  3. místo:    Vítek Daniel (60 m - 8,4 s) 
      Balog Tomáš (60 m - 7,8 s) 
      štafeta A ml.žáci -  (4x60m)  
       štafeta A starší žáci -  (4x60m) 

4. místo  Svobodová Nikola (hod míčkem - 36,50 m) 
 Pavlicová Martina (hod míčkem - 36,50  m) 

      Denisa Gnisi (vrh koulí - 7,48 m)   
      Beránková Nikola (dálka - 375 cm) 

• Šplh II. stupeň – účast v městském kole M. Květ (9.A) 
• Šplh I. stupeň – účast v obvodním kole 
• Vánoční hala 2010 – M. Kvasnička (8.A) – 1. místo výška  
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• Otnická laťka – závody ve skolku vysokém, O. Sapík (9.B) – 3. místo 
• futsal  GIGA CUP 2011 – účast v městském finále 
• Mc Donald´s Cup – 2. místo krajského finále kategorie žáci 4. – 5. tříd: P. Procházka, 

J. Švejnoha, D. Veselý (4.A), T. Ruth, T. Bušek, O. Pelánek (4.B), D. Jambor, M. Žák, 
M. Balcar, D. Pavlovec (5.A), O. Doubravský, P. Krejčí, D. Zounek (5.B) 

• O pohár svrateckého údolí  - Z. Lužová (6.A) - 4. místo prsa,  M. Květ (8.A), T. Květ, 
O. Misák (9.A), O. Sapík (9.B) – 4. místo štafeta  

• Turnaj ve stolním tenise – školní kolo P. Zouhar (9.B) 
• Preventan Cup – účast v obvodním kole ve vybíjené (hoši 5. ročník)  
• Novoměstský pohár 2010 – účast na florbalovém turnaji 
• Zaslání prací do výtvarných  soutěží: Plakát Celé Česko čte dětem (3.A, 3.C, 4.B), 

Šťastné stáří očima dětí ( 3.A), Voda pro města (4.B – mezi třemi nejlepšími v kraji 
byl L. Dostál), Cestou dvou bratří (4.A, 5.B), Namaluj maskota Campus Square (3.A), 
Jak si hraju (3.A, 4.A), Využít místo vyhodit (4.B –  
2. místo v kraji a zájezd do St. Pöltenu) 

• VV soutěž Klubu rodičů – Auto, truck, vlak, koloběžka 
• Městské kolo pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek - účast K. Hýsková (6.A) 
• Kuchař kadet – účast v městském kole soutěže N. Bajajová, K. Fantová, R. Markusek, 

D. Špinár (všichni 8.A)  
 
 
 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*   Nj  /    /    /    /    /    /      12     /      /      /      /      /      

Informatika, PC - - 

Náboženství - - 

Přírodní vědy - - 

Společenské vědy 2 30 

Sport, TV, turistika 3 72 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 4 73 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 52 

Jiné   
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

7.0 Zhodnocení a záv ěr: 
1.)  Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. 
2.)  Ve škole úspěšně pracuje  Školní poradenské pracoviště (ŠPP) podpořené projektem 

VIP-Kariéra II ve složení školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a 
metodik prevence.  

3.) V rámci projektu „EU peníze do škol“ s názvem ZDRAVÉ UČENÍ se mimo jiné 
zaměřujeme na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a zkvalitnění výuky anglického 
jazyka. V průběžném testování se můžeme pochlubit velmi dobrými výsledky. Již nyní 
hledáme možnosti, jak po skončení projektu navázat a zajistit pokračování.  
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4.)   Zaměřili jsme se na spolupráci s rodiči. V tomto školním roce proběhlo několik akcí za 
účasti velkého počtu rodičů: besídky ke Dni matek, Celé Česko čte dětem, dílny školní 
družiny i třídních kolektivů, Den Slabikáře, Slet čarodějnic (akce ŠD), edukativně – 
stimulační skupiny pro budoucí žáky 1. tříd,  tvořivé dílničky pro budoucí prvňáčky a 
jejich rodiče, DEN PRO RODINY aneb Odpoledne na HEYRÁKU ve spolupráci 
s Klubem rodičů. 

5.) Navázali jsme spolupráci s Klubem rodičů, který úspěšně zahájil svoji činnost, 
prezentuje se na vlastních webových stránkách a aktivně se zapojuje do života školy. 

6.) Pravidelně spolupracujeme s Kanceláří Brno – Zdravé město. V rámci Brněnských dnů 
pro zdraví jsme realizovali akci pro veřejnost „Vezmi všechno, co má kolečka“. 

7.)  Zaměřili jsme se na práci s rodiči předškoláků – zrealizovali jsme besedy v některých 
mateřských školkách a na půdě školy na téma „Školní zralost“ a připravili pro rodiče a 
jejich děti sobotní „dílničky pro předškoláky“. Předškoláci spolu s rodiči absolvovali 
Edukativně stimulační skupiny. 

8.)  Realizovali jsme celoškolní projekty např.: Velikonoční vajíčko, Páťák, Recyklohraní, 
Poznáváme Prahu, Egypt. 
Třídní projekty se staly již samozřejmostí, např. Želví den, Medový den, Týden plný 
pokusů. 

9.) Na začátku školního roku již tradičně proběhl „Adaptační kurz“ pro žáky 6. a 4. 
ročníků. Na adapťáku se zaměřujeme na  aktivity posilující dobré vztahy a komunikaci 
mezi žáky, učiteli. Kurz je významnou podporou práce třídních učitelů. 

10)   Pokračujeme v realizaci projektů patřících do oblasti environmentální výchovy. Jedná 
se o projekty realizované v jednotlivých předmětech nebo projekty ročníkové či 
celoškolní.  

11.)  Do výuky průběžně zařazujeme nové metody a formy práce, které vedou žáky ke 
zkvalitnění komunikace, spolupráce, tvořivému a logickému myšlení. 

12.) Rozšířili jsme nabídku kroužků o další obory: první pomoc, deskové hry. 
13.) Pokračovali jsme v zařazování pravidelných třídnických hodin, kde uplatňujeme 

metody OSV a DV. Třídnické hodiny nám poskytují jedinečnou možnost pravidelné 
práce se vztahy uvnitř tříd. Jsou prevencí sociálně patologických jevů a současně 
přináší možnost účinné intervence při řešení aktuálních problémů ve třídě. 

14.)  Na serveru http://zsheyrovskeho32brno.cz pravidelně aktualizujeme „Vzkazy pro 
rodiče“, kde vyučující informují o probíraném učivu a aktuálním dění ve výuce. 

15.) Zřídili jsme novou multimediální učebnu, která je vybavena novým nábytkem a 
technikou.  

16.) V průběhu školního roku  probíhaly drobné běžné opravy žákovského nábytku, 
malování tříd, údržbářské práce, nátěry topných těles.  

17.) V průběhu měsíce srpna začala rekonstrukce školy – zateplení a výměna oken . 
 
 

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 

VŠ 
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rizikových forem 
chování (studuje) 

 
 
 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 0 0 1/0 
školní metodik prevence 0 1 0 
školní psycholog 0 1 0 
školní speciální pedagog 0 1 0 
 
 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce:   Seminář pro výchovné poradce (SŠ Geminy) 
        Respektovat a být respektován (Montessori Brno) 
 
školní metodik prevence: Specializační studium metodika prevence (SPC Sládkova) 
  - Primární prevence soc.než. jevů 
  - Role metodika prevence ve škole 
  - Neverbální komunikace 
  - Krátká intervence 
  - Profesionální self 
  Šikana (SPC Sládkova) 
  Děti a zákony (SPC Sládkova) 
 
školní psycholog:   Prevence rizikového chování (IPPP Praha) 
        Jednání s rodiči (PPP Sládkova) 
        Prevence a řešení výchovných problémů (IPPP Praha) 
        Šikana (SPC Sládkova) 
        Supervize formou balintovských skupin (PPP Kohoutova) 
        Poruchy příjmu potravy (Občanské sdružení Anabell, Brno)

         Problematika školního hodnocení (IPPP Praha) 
        Prevence patologických jevů (PPP Kohoutova) 
        Bálintovské skupiny (IPPP Sládkova) 
        Psychologická diagnostika dětí a dospívajících (MU Brno) 
 
školní speciální pedagog: Rozbor zpráv z vyšetření (IPPP Praha) 
        ŠPP a koncepce práce šk.spec.ped. (IPPP Praha) 
        Speciálně pedagogická diagnostika (IPPP Praha) 
        Speciálně pedagogická diagnostika v práci sp.p. (IPPP Praha) 
        Kyberšikana ve škole (IPPP Praha) 
        Metody a formy práce s nadanými dětmi (IPPP Praha) 
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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 

Zrakové postižení 4. 1 
Mentálně postižení 3. 1 
Tělesně postižení 6. 1 
S vývoj. poruchami učení 2., 4., 5., 6., 7., 9. 14 
S vývoj. poruchami chování 1., 2., 8. 3 
Autisté 3. 1 
Celkem  21 

 

8.4  Skupinová integrace 

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

celkem - - 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2010/2011 
 

Škola:       Základní škola Brno, Heyrovského 32      

Školní metodik prevence:    Mgr. Simona Krejčí 

Počet žáků celkem:    (I.stupeň  253  žáků, II.stupeň  145  žáků) 

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 třídenní výjezdní projekty. 
 
Co se podařilo: . 
a)  Adaptační výjezdní programy pro třídy zaměřené na seznámení a navázání vztahu 
s novým třídním učitelem a třídním kolektivem (4.AB), třídenní výjezdní projekt „Sexuální 
výchova“ pro 9. ročníky.  
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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  
-  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 3. 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 policií,       

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

svět“). 
h)  Uskutečnil se celoškolní projekt „Lidská práva“a pro veřejnost akce „Vezmi vše, co má   

kolečka“  a „Den pro rodiny aneb odpoledne na Heyráku" (ve spolupráci s Klubem rodičů)  
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, 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). 
c)  Objevil se pokus o kyberšikanu. 
d)  Projevily se případy ztráty osobních věcí (které se ve většině případů podařilo vypátrat) 

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. 
 
 
 
 
V Brně dne 5. 9. 2011           Mgr. Ludmila Eliášová 

ředitelka školy 
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