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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:  info@zsheyrovskeho32brno.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 5 254 23  

2.stupeň 7 4 156 22  

Celkem 18 9 410 23 600 

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

Mgr. Eva Břicháčková 
       Ing. Jana Benešová 
       Ing. Vojtěch Máša 
       Mgr. Petr Fedor  
       Ing. Vladislav Pokorný, CSc. 
        

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
ROZVOJ  1. - 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 - - - - 
* 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 7 185 fyz.  7 / 4,9 200 
 
Z činnosti ŠD: 

• Výstava Četli jsme ve školní družině – po dobu prázdnin 
• Drakiáda 
• Adventní dílna ŠD 
• Vánoční dílničky v jednotlivých odděleních ŠD 
• Pořady CVČ Bystrouška: Barvy podzimu  
• Zimní zastavení - vystoupení kroužku Šikulka, Dramaťáček a Aerobik v  penzionu 

Vondrákova 
• Pěvecká soutěž DOREMI – školní a oblastní kolo 
• Superstar ŠD – účast v obvodním kole 
• Jaro v Bystroušce – výchovný pořad 
• Jaro v Údolí oddechu - vycházka 
• Jarní zastavení ŠD v penzionu Vondrákova – kroužek Dramaťáček, Šikulka 
• Sněm školních strašidel - karneval  
• Brněnský hrnek – keramická soutěž 
• Vítání jara v ŠD  
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Lehkoatletický trojboj – školní a obvodní kolo 
• Besedy v KJM Bystrc (Z pohádky do pohádky, Týden čtení, Zvířátka v hádankách, 

Jedí hadi trávu, Písničky Z. Svěráka aj. Uhlíře, Oblíbené večerníčky, Povídání s 
Rozárkou 

• Děti čtou dětem 
• Sportovní odpoledne ŠD 
• Výstava Kouzelný svět pohádek, Hádej, hádej, hadači, Čáry, máry s podzimními dary 

– výtvarné soutěže spojené s výstavkou ve škole a v knihovně Vondrákova 
• Velký slet čarodějnic 
• Návštěva ZOO s výkladem 
• Ve škole po škole za odměnu 
• Turnaj v kopané a ve vybíjené 
• Malování na chodník 
• Přebor ŠD v plavání 
• Naše vánoce – výstavka v knihovně 

 

 

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 29,83/34 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných  28,83/32 90/100 
 
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:  1 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:    2 
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :              8 
  

2.2 Věkové složení učitelů 
Učitelé Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 2 5 
36-50 let 2 9 
51 a více 1 7 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 
Celkem 5 23 
Rodičovská dovolená 0 4 
 

 

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

pracovníků 
Pedagogika, psychologie 5 
Cizí jazyky 3 
Umění, estetika 0 
Speciální pedagogika, SVPU 4 
Informatika, PC, SIPVZ 3 
Společenské vědy 0 
Legislativa, řízení, ekonomie 2 
Sport, TV, turistika 1 
Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 41 
Alternativní pedagogika 1 
Přírodní vědy 6 
Technické vědy 1 
Český jazyk a literatura 4 
Zdravotnictví, BOZP, PO 42 
Jiné 1 
Celkem 114 
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2.4 Školní asistenti 
Počet celkem  (přepočtený/fyzický) 2,28 / 4 
z toho a) romský asistent                   -  
           b) jiný (pedagogický, osobní) 2,28 / 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. 51 51 0 0 0 
2. 48 47 1 0 0 
3. 44 43 1 0 0 
4. 59 48 11 0 0 
5. 50 31 19 0 0 

Celkem za I. stupeň 252 
 

220 32 0 0 
6. 42 21 21 0 0 
7. 51 27 24 0 0 
8. 41 20 21 0 0 
9. 22 8 14 0 0 

Celkem za II. stupeň 156 
 

76 80 0 0 

Celkem za školu 408 296 112 0 0 
 
 
 

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

2 6 1,47 % 
3 3 0,7% 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   2 
průměr na jednoho žáka:  0,005 

 

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 6 8 20 0 

 
3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník 23 5,61 % 
nižší ročník/5.ročník 6/8 3,41 % 
Celkem 37 9.02 % 
 



 6 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 22 
Důvody: 7x stěhování, 9x přijetí na SŠ, 1x přijetí do matematické třídy, 1x nespokojenost,2x 
přijetí do dyslektické třídy, 1x přijetí do matematické třídy, 1x přijetí do soukromé ZŠ  
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  19 
Důvody: 4x stěhování, 4x nespokojenost rodičů, 8x ukončení I.st., 3x doporučení PPP 
 

 

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: 
 
17.4.2012  Kontrola projektu Zateplení ZŠ Heyrovského ze Státního fondu životního 

prostředí ČR 
17.5.2012  Kontrola KHS  
30.5.2012  ČŠI - Monitoring Testování CSI  
20.08.2012 Ověření  účetní závěrky roku 2011   
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
V žádné z uvedených kontrol nebylo zjištěno porušení zákona. 
 
 

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  14 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 0 0 
 
 
6.0 Další údaje o škole  
 
Kulturní akce:  

• Divadlo Radost:  Na skle malované (3.AB, 4.C) 
Urašima (2.AB) 

   Rychlé šípy (3.AB, 4.C) 
• Div. Polárka:  Kutilové (1.AB) 

  Dobrodružství kapitána Kolíska (1.AB, 2.AB) 
• Div. Reduta:  Papageno (5.B) 
• Mahelovo div.: Tajemství pralesa (5.B) 
• Janáčkovo div.: Sněhurka (5.B) 
• Div. Barka:  Schválnosti princezny Schválničky (3.A) 



 7 

• Koncerty:        Společenské centrum Bystrc – Jumpping Drums (5. – 9. ročník), 
       Chovej se jako člověk 1.AB, 2.AB) 
          

 
Vzdělávací pořady a akce: 

• CVČ Bystrouška:U babičky na dvorku, Světem zvířat (1.AB) 
O vodě, S Ferdou mezi brouky (2.AB) 
Pravěk (4.B) 
Savci (4.AB) 

• Knihovna Bystrc:Poprvé do školy, poprvé do knihovny (1.AB) 
Klíčování prvňáčků na čtenáře (1.AB) 
Večerníčky (1.AB) 

• Planetárium:  Cesta správným směrem, Příběh sluneční soustavy (5.B) 
Měsíc (5.A) 

• Dop. hřiště:       2.AB, 3.AB, 4.ABC 
• Projekce:   Planeta Země 3000 – Tajemný svět Ekvádoru a Galapág (6.AB, 

7.AB, 8.B)                    Quatemala: mayské poselství k roku 2012 (7.AB, 8.AB) 
Jeden svět (6.AB) 

• Exkurze:        Úřad práce (9.A) 
Centrum praktických řemesel (9.A) 

           SOU Jílová (9.A) 
            Rybník Nesyt (7.AB) 
           Za památkami Prahy (5.AB) 
           Praha (8.AB) 
            Vídeň (zájemci 7. – 9. ročníku) 
            Technické muzeum (6.AB) 

• Výstavy:   Sukulenty - (7.AB) 
Moravská vesnička, Poprvé v galerii, Betlémy – Galerie Baron 
Trenck (3.B, 4.C) 
Historie cukráren – Letohrádek Mitrovských (3.B, 4.C) 
Argotech – BVV (5.A) 
Nesel on Tour – Palác šlechtičen (8.A) 

• Vycházky:       Historický okruh Brnem I, II (3.AB) 
      Holedná (4.B) 
      Brněnská přehrada (1.AB, 2.A)  

Hrad Veveří (3.B, 4.ABC) 
Vánoční zastavení (4.B)         

• Besedy:       Setkání s kronikářem Bystrce (8.AB)  
Než užiješ alkohol, užij svůj mozek (7.AB) 
Návykové látky kolem nás (8.AB, 9.A) 
Drogy nebo aktivita (7.AB) 
Větrná energie (5.AB) 
Jste to, co jíte (8.AB) 
Škola zdravé pětky (2.AB) 
S tebou o tobě  (6.AB) 
Prevence HIV (8.AB, 9.A) 
Zeměználek (1.AB) 
S hercem M. Slámou (5.B) 

 Vánoční povídání s rodilou mluvčí z Ameriky (2. a 4. ročník AJ)    
 Kronika Bystrce (8.AB) 
 Včelařství (4.A) 
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 Čas proměn (6.AB) 
 Debatní den (8.AB, 9.A) 
  

Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty: 
• Výlety: Český ráj  (9.A), Lednice (1.AB), Rožnov pod Radhoštěm (4.AB), Moravská 

Třebová (7.AB), Březová (8.A), Křižanov (6.A), Templštýn (8.B), Moravský kras 
(2.A),  

• Školy v přírodě: Nový Hrozenkov - Permoník (3.B, 5.B, 4.C) 
Milovy – Poslední Míle (2.B, 3.A, 5.A) 

• Lyžařský kurz: Kohutka (7.AB) 
 

Projekty:  
• Pokračování projektu EU Zdravé učení  
• Celoroční projekt Zdravé zuby pro žáky I. stupně 
• Adaptace (6.AB) 
• Škola Zdravé pětky (2.AB) 
• Debatování napříč osnovami (8.AB, 9.A) 
• Ročníkový projekt ICT (9.AB) 
• Hravě žij zdravě 2011 (2.B) 
• Zelenina (7.AB) 
• E.ON – misePLUS (4.ABC, 5.AB) 
• Veselé zoubky (1.AB) 
• Peru (3.A, 4.B, 5.A) 
• Zdravá výživa – ochutnávka salátů (8.AB) 
• Domov - místo, kde žijeme (6.AB) 
• Tibet (8.AB) 
• Savci (8.A) 
• Sexuální výchova (9.A) 
• Pravěk na Heyráku, Cukr jenom s MÍROU, Měření, Vánoční zastavení, Velikonoce, 

Pravěk (4.B) 
• Zasazení stromu (1.AB) 
 

Akce celoškolního charakteru: 
• Den Země 
• Recyklohraní – celoroční recyklační program 
• Plavecký výcvik (2.AB) 
• Mikuláš 2011 pro I. stupeň 
• Vánoční dílny a vánoční besídky ve třídách 
• Školní karneval  
• Velikonoční dílny 
• Sběr papíru (podzim, jaro) 
 

Akce školy pro rodičovskou i ostatní veřejnost: 
• Letní fotografická soutěž  HEY foto spojená s výstavou prací a vyhodnocením 
• Den Slabikáře 
• Brněnské dny bez úrazu (přednášky: Pozor na kyberprostor, Vliv návykových látek na 

úrazovost dětí) 
• Poruchy příjmu potravy - přednáška 
• Bystrcké vánoce - vánoční vystoupení dětí z 3.B a 4.C 
• Vánoční besídka (4.A) 
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• Hodina her a tvoření pro předškoláky v 1. třídách před zápisem (MŠ Kníničky, 
Jinačovice, Laštůvkova, Kachlíkova 17, 19, 21) 

• Veletrh základních škol v SVČ Lužánky 
• Zápis do 1. tříd + Den otevřených dveří 
• Prezentace školy v ZŠ Žebětín 
• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – 4 skupiny 
• Výstava Tibet v prostorách II. stupně   
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Velikonoční výstava ve vestibulu školy 
• Akce „Páťák“ – projektové dopoledne pro žáky 5. tříd ze ZŠ Pramínek a Žebětín + 

Den otevřených dveří 
• Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků + prohlídka školy + seznámení dětí 

s budoucí p. učitelkou 
• Tvořivé sobotní dílničky pro rodiče a budoucí prvňáčky 
• Besídky ke Dni matek  1.AB, 2.AB, 3.A 
• Divadlo pro rodiče 3.B 
• Kniha dětem – kupte dětem jako dárek knihu 
• Pravidelné příspěvky do Bystrckých novin 
• Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt v 1.AB, 2.AB, 3.AB 
• Představení v Městském divadle pro žáky a rodiče: Jeckyle a Hyde, My fair Lady,   
 

Spolupráce:  
• ÚMČ Brno – knihy pro žáky 1. tříd 
• Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 
• Klub mladých čtenářů 
• MF Dnes – fotografování prvňáčků 
• ZŠ Pramínek – ukázka míčové hry KIN-BALL, beseda Peru 
• Brněnský deník Rovnost 
• Asociace debatních klubů, o.s. 
• Člověk v tísni, o.p.s. – Jeden 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 
• DM drogerie 
• Ovoce do škol 
• Fotografování tříd – p. Ležatka 
• EVENT marketing – balíčky k zápisu 
• Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, Brno – zajištění městského kola MO 
• HM STUDIO hračky  
• Státní zdravotní ústav Praha  - „Sledování somatického vývoje a úrazovosti školních 

dětí“ (testování podzim, jaro) 
 

Posluchači:  
• PdF MU: Okounová – M, Kopecká – I. stupeň (5.B), Zámečníková – I. stupeň (4.C), 

Loudová - OV, Šmídová – ČJ + OV, Juráňová – OV + Z,  Marek – Z, Szabová – 
keramika, Rožňovcová – keramika, Foukalová – NJ, Vlková – dotazníkové šetření 
(pracovní a emocionální zátěž pedagogů, šetření k bakalářské práci u žáků), 
Doubravská – dotazníkové šetření (školy v přírodě),  

• FSS MU + FF MU:  Rusnáková - psychologie 
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• FF MU: Gill – dotazníkové šetření ŠD 
• U T. Bati, Zlín: Šťáva – výzkum „PC speak“ 
• EDEUCAnet: Herzog – sítě + technické a administrativní práce 
 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 
• Národní šetření výsledků žáků 5. a 9. tříd v počátečním vzdělávání z ČJ,M AJ 
• Testování žáků II. stupně SCIO - POHODA 
• 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 (7.A), T. 
Čepera (9.A) 

• Soutěž English Cup – finálové kolo, M. Vovčoková (8.B), K. Fantová (9.A) 
• Okresní kolo Dějepisné olympiády - T. Čepera, D. Kinc (9.A) 
• Olympiáda ČJ – účast v okresním kole M. Dusová (8.A) 
• Dětská scéna 2012 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast T. Kamínek (3.B) 

– ocenění za pěkný a osobitý přednes, V Havířová (4.B), D. Tillinger (7.A) 
• Literární soutěž Skrytá paměť Moravy: Továrna Evropa …. Vyrobeno na Moravě – 

účast L. Malinka (8.B) 
• Mladý Démosthenes – soutěž komunikačních dovedností – účast v regionálním kole 3. 

místo P. Lošťáková (7.B), 4. místo L. Malinka (8.B) – byli jsme pořadatelé  
• Celoroční znalostní soutěž pro zájemce z řad žáků 3. – 5. tříd (p. uč. Prátová) 
• KRAP na cestách – školní kolo ve spolupráci s Klubem rodičů  
• Keramická soutěž Brněnský hrnek V – 1. místo: M. Kuzník, J. Králová (2.B), 2. místo 

– M. Šrotířová  (1.B), K. Medková (4.C), 3. místo – V. Levíčková, P. Stupková (1.B) 
• Městské kolo Zeměpisné olympiády – účast  D. Tillinger (7.A), 6. místo 
• Biologická olympiáda – školní kolo 
• Přírodovědný klokan – všichni žíci 8. a 9. ročníků, vítěž školního kola K. Fantová 

(9.A) 
• Matematická olympiáda – účast v městském kole J. Brabec, I. Brabcová (5.A), D. 

Ištvan, J. Obořil, O. Pelánek, V. Zoufalý (5.B 
• Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd, A. Bružeňák (2.A) – 1. místo 

v celorepublikovém měřítku v kategorii Cvrček 
• Matematická miniolympiáda - školní kolo (4.ABC) 
• Pythagoriáda – školní kolo, žáci 6. - 8. tříd 
• MATESO – školní kolo soutěže (5.AB) 
• Interpretační soutěž – účast v městském kole M. Šťavíčková (4.B) – 2. místo, G. 

Navrátilová (4.A) – 3. místo 
• Soutěž Hravě žij zdravě (2.B) 
• Celá třída odpovídá (4.ABC) 
• Coca Cola Cup 2012 – účast družstva hochů 8. – 9. tříd v obvodním kole 
• Šplh I. stupeň – J. Župka (3.B) – 3. místo v obvodním kole 
• Vánoční hala 2011 – M. Kvasnička (9.A) – 3. místo výška  
• Otnická laťka – závody ve skolku vysokém, M. Charvát (9.A) – 2. místo 
• Futsalový turnaj GIGA CUP 2012 – 3. míst v městském finále (hoši 7. – 9. roč.) 
• O pohár ministra školství ve florbale 2012 – účast v okresním kole (hoši 8. – 9. roč.) 
• Florbalový turnaj SBOŠ – účast v kategorii mladších i starších žáků 
• Mc Donald´s Cup – účast v okrskovém kole kategorie B žáci 4. – 5. tříd i kategorie A 

žáci 1. – 3. tříd 
• O pohár svrateckého údolí  - Z. Lužová (7.A) - 5. místo prsa 
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• Vánoční turnaj ve stolním tenise – školní kolo, vítěz O. Skotálek (7.B) 
• Preventan Cup – byli jsme pořadatelé obvodního kola - 2. místo (dívky 4. – 5. ročník), 

účast v obvodním kole ve vybíjené – 2. místo(hoši 5. ročník)  
• Novoměstský pohár ve florbalu – 2. místo žáci 4. – 5. tříd 
• Fotbalový turnaj pro žáky II. stupně 
• Výtvarná soutěž Hledá se Modrý tygr – žáci 5.B 
• VV soutěž Brněnských vodáren a kanalizací – (4.ABC)  
• VV soutěž Šťastné stáří očima dětí (žákyně loňské 3.A) – ocenění podepsané členem 

odborné komise akademickým malířem Kristianem Kodetem a ministrem práce a 
sociálních věcí  

• VV soutěž Den vody 2011 – J. Obořil (loňská 4.B) – obrázek součástí ročenky 
Ministerstva zemědělství 

 
 
 
Kroužky p ři ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*   Nj  /    /    /    /    /    /      9     /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC - - 

Náboženství - - 

Přírodní vědy 1 10 

Společenské vědy 1 8 

Sport, TV, turistika 2 54 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 6 62 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 42 

Jiné   
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

7.0 Zhodnocení a záv ěr: 
1.)  Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. 
2.)  Dne 17.1.2012 jsme vstoupili do Sítě brněnských otevřených škol. 
3.)  Ve škole úspěšně pracuje  Školní poradenské pracoviště (ŠPP), podpořené projektem 

RAMPS – VIP III ve spolupráci s  Národním ústavem pro vzdělávání, ve složení 
školní psycholog, speciální pedagog, výchovný poradce a metodik prevence.  

4.) 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.  

5.) V listopadu 2011 byla dokončena rozsáhlá rekonstrukce školy - zateplení a výměna 
oken. 

6.)   Rodiče žáků pracují v občanském sdružení Klub rodičů a přátel ZŠ Heyrovského 32, o. 
s.. Toto sdružení spojuje všechny, kteří chtějí společně podporovat děti ze ZŠ 
Heyrovského 32 v Brně a přispívat k dobrým vztahům mezi rodiči, školou a veřejností. 
Z mnoha aktivit občanského sdružení: postupné vybavování relaxačních a 
oddychových koutů školy, organizace soutěží, akce pro děti (Den pro rodiny), burzy, 
uvítání prvňáčků, rozloučení s deváťáky, příprava výstavby altánu – přírodní učebna. 
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7.) Připravili jsme projekt „ ŠKOLNÍ přírodní  VÝUKOVÁ ZAHRADA A 

ARBORETUM NA HEYRÁKU – který byl podán na Ministerstvo životního prostředí. 
8.) Pravidelně spolupracujeme s Kanceláří Brno – Zdravé město. V rámci Brněnských dnů 

pro zdraví jsme realizovali přednášky pro rodiče: Poruchy příjmu potravy, Bezpečně 
na internetu, Vliv návykových látek na úrazovost dětí. 

9.)  Pracujeme s rodiči předškoláků – zrealizovali jsme besedu v mateřské škole 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. 

10.)  Realizovali jsme celoškolní projekty např.: Velikonoční vajíčko, Páťák, Den Země, 
Poznáváme Prahu, Sněm školních strašidel, Mikulášská pro I.st., Sexuální výchova, 
Vánoční dílny, Den slabikáře a další 
Třídní projekty se staly již samozřejmostí, např. Pravěk, Divadlo pro rodiče, Cukr 
jenom s MÍROU, ročníková práce z informatiky, Domov – místo, kde žijeme, Zdravá 
výživa, Měření, Savci, Zelenina a další 

11.) Na začátku školního roku proběhlo  „Adaptační dopoledne“ pro žáky 6. ročníku. Na 
adapťáku se zaměřujeme na  aktivity posilující dobré vztahy a komunikaci mezi žáky, 
učiteli. Kurz je významnou podporou práce třídních učitelů. 

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

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

14.) Rozšířili jsme nabídku kroužků o matematický kroužek a kroužek českého jazyka. 
15.) 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. 

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

17.) Zřídili jsme novou hernu školní družiny, která je vybavena novým nábytkem a slouží 
nejenom žákům školní družiny, ale také jako relaxační místnost. 

18.) V průběhu školního roku  probíhaly drobné běžné opravy žákovského nábytku, 
malování tříd, údržbářské práce, nátěry topných těles, samozřejmostí je také péče o 
venkovní areál. 

 
 

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  

VŠ 
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 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:   Komunikace s třídním kolektivem (A. Vašáková) 
        Respektovat a být respektován (Montessori Brno) 
 
školní metodik prevence: Specializační studium metodika prevence (SPC Sládkova) 
  - Týmová spolupráce 
  - Školní nekázeň  
  Monitoring – právní vědomí žáků (SSŠ Brno) 
  Komunikace s třídním kolektivem (A. Vašáková) 
  Bezpečně v kyberprostoru (MP Brno) 
  Problematika terorismu a rasismu (SPC Sládkova) 
  
 
školní psycholog:   Týrané a zneužívané dítě (IPPP Praha) 
        Poruchy chování specifické, nespecifické (PPP Kohoutova) 
        Pozitivní psychologie (FF MU) 
        Mentoring-spolupráce pedagogů (SSŠ Brno) 
        Komunikace s třídním kolektivem (A. Vašáková) 
        Konflikt není hádka (Centrum Korálek Tišnov) 
        Jak dál (SSŠ Brno) 
         
 
školní speciální pedagog: Komunikace s třídním kolektivem (A. Vašáková) 
        Individuální reedukace žáka I.stupně (PPP Zachova) 
        Konflikt není hádka (Centrum Korálek Tišnov) 
        Jak dál (SSŠ Brno) 
         

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): 
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         - 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Zrakové postižení 5. 1 
Mentálně postižení 4. 1 
Tělesně postižení 7. 1 
S vývoj. poruchami učení 2.,3., 4., 5., 6., 7., 8. 21 
S vývoj. poruchami chování 2., 3., 9. 4 
Autisté 4. 1 
Celkem  29 

 

8.4  Skupinová integrace 

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

celkem - - 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2011/2012 
 

Škola:       Základní škola Brno, Heyrovského 32 

 
Školní metodik prevence:    Mgr. Simona Krejčí 

Počet žáků celkem:      (I.stupeň  254  žáků, II.stupeň  156  žáků) 

 
Charakteristika:  

Škola má vypracovanou školní strategii primární prevence rizikových forem chování, 
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 programy pro třídy zaměřené na seznámení a navázání vztahu s novým třídním 

učitelem a třídním kolektivem (6.AB), dvoudenní 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: 
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- v 1. třídách probíhal adaptační program, formou depistážního skríninku byly 
vytipovány děti ohrožené nezralostí a vývojovými poruchami, následovala pravidelná 
skupinová aindividuální práce s těmito dětmi a konzultační pomoc učitelům a rodičům 

- byly zajišťovány pomůcky a materiál pro práci s dětmi s SVPU 
- probíhala diagnostika vztahů ve třídách, byly také zajišťovány intervenční programy 

zaměřené na zlepšení vztahu ve třídě 
- 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 úspěšně ukončila Specializační studium 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 zejména v předmětech Prvouka a Přírodověda (na prvním stupni) a Občanská 
výchova, Rodinná výchova a Výchova ke zdraví (na druhém stupni). 

e) Scházel se žákovský parlament. 
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) 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 - zájmové kroužky, „Heyrna“. 
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 uspořádala přednášky pro veřejnost (v rámci Brněnských dnů bez úrazů) a ve 

spolupráci s Klubem rodičů „Den pro rodiny". 
n) Škola se snažila dětem dopřávat útulné a pohodlné prostředí, zřizovat oddechové kouty ve 

třídách i na chodbách školy (např.ve spolupráci s Klubem rodičů instalace stolního fotbalu 
a sedaček na chodbách II.stupně), poskytovat dětem možnost odreagovat se venku mimo 
školní budovu. 

o) 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) Objevily se případy kouření ve venkovních prostorách školy, žáci 9. třídy opakovaně 

přinesli do školy elektronickou cigaretu.  
b) Objevily se pokusy o ponižování spolužáka nebo o jeho vyčleňování z kolektivu. 
c) Projevily se případy ztráty osobních věcí (které se ve většině případů podařilo vypátrat) 

a ničení školního majetku. 
 
 
 
 
V Brně dne 3. 9. 2012           Mgr. Ludmila Eliášová 

ředitelka školy 
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