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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 
 
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 5 264 24  

2. stupeň 8 4 174 22  

Celkem 19 9 438 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. Ladislav 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  - - - - 
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L 13  ŠJ – výdejna - - - - 
Náhradní stravování - - - - 
* 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         7        195 fyz. 6 / přepoč.  5,25        200 
Z činnosti ŠD: 
● družinové odpoledne pro děti a rodiče 
● Děti čtou dětem 
● klíčování prvňáčků, týden čtení 
● čáry máry s podzimními dary – soutěž a výstava pro veřejnost 
● adventní dílna ŠD 
● vánoční dílničky v odděleních 
● zimní zastavení v penzionu Vondrákova – vystoupení kroužků Dramaťáček, Notička a 
Šikulka 
● výstava Kouzelná zima – KJM Vondrákova 
● Doremi – soutěž ŠD – celodružinové, oblastní a městské kolo 
● zimní sportovní odpoledne 
● Brněnský hrnek – keramická soutěž a výstavka ve škole 
● velikonoční dílna ŠD 
● vítání jara v ŠD 
● oblastní výstava výtvarných prací ŠD – Kdo si hraje, nezlobí 
● lehkoatletický trojboj ŠD 
● slet čarodějnic 
● turnaj ŠD v plavání oblasti 
● malování na chodník 
● vystoupení kroužku Aerobik pro rodiče 
● turnaj ve vybíjené 
● turnaj v kopané 
● besídka kroužků Dramaťáček a Notička pro rodiče 
● výtvarná a literární soutěž Nedokončené pohádky 
● besedy v KJM Bystrc (Pohádky z vesmíru, Divadlo nás baví, Vánoce v knihovně, Brněnské 
pověsti, Jak se chovat v přírodě, Jedí hadi trávu, Večerníčky pod deštníčky) 
● výstava v KJM Bystrc Nedokončené pohádky 
 
1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem            -          - fyz. - / přepoč.            - 
Z činnosti ŠK: není zřízen 
 
2.0 Údaje o pracovnících školy 
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2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený /fyzický % 
Celkový počet pedagogických pracovníků 31,08 / 34 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných  30,63 / 33  
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 1 4 
36-50 let 3 10 
51 a více 1 8 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 5 22 
Rodičovská dovolená 0 2 
 
 

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

zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 7 
Cizí jazyky  
Umění, estetika  
Speciální pedagogika, SVPU 10 
Informatika, PC, SIPVZ 15 
Společenské vědy  
Legislativa, řízení, ekonomie 2 
Sport, TV, turistika  
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 7 
Alternativní pedagogika  
Přírodní vědy 1 
Technické vědy  
Český jazyk a literatura  
Zdravotnictví, BOZP, PO  
Jiné  
Celkem 42 
 
 



 5 

 
2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)    2,875 / 5   
 
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenání 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 54 53 1 0 0 
2. 53 51 2 0 0 
3. 46 40 6 0 0 
4. 48 32 16 0 0 
5. 63 42 21 0 0 

Celkem za I. stupeň 264 
 

218 46 0 0 
6. 48 17 31 0 0 
7. 42 15 26 1 1 
8. 43 18 25 0 0 
9. 41 13 28 0 0 

Celkem za II. 
stupeň 

174 
 

63 110 1 1 

Celkem za školu 438 281 156 1 1 
 
 
 
3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 7 1,60 % 
3 0 - 

 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   21 

průměr na jednoho žáka:  0, 048 
 
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 
 

12 4 13 22 7 

 
 
3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 41 9,36% 
nižší ročník/5.ročník 4 / 14 4,11% 
Celkem 59 13,47 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   28 
Důvody:  
15x přijetí na Gymnázium, 6x stěhování, 2x přijetí na sportovní školu, 2x nespokojenost, 3x 
doporučení PPP 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   24 
Důvody:  
11x stěhování, 6x ukončení I.st., 4x nespokojenost, 1x rodinné důvody, 2x finanční 
(soukromá ZŠ) 
 
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

03. 06. 2013 ČŠI – kontrola testování žáků 5. a 9. tříd  
     Bez závad. 
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

- 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

13. 09. 2013 Kontrola pokladny – ÚMČ Brno-Bystrc 
30. 05. 2013 Finanční kontrola – integrovaní žáci, Jihomoravský kraj 
    Bez závad. 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
- 

 
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:   Husovické betlém (3.AB, 5.C) 
• Div. Polárka:  Mrazík (2.AB) 
• Div. B. Polívky: Country vánoce (3.AB) 
• Mahenovo div.: Čert a Káča (5.AB) 

Romeo a Julie (8.AB) 
• Spol. centrum Bystrc: Kocourek Modroočko (2.AB)     
• Koncerty:  Já ni, já muzikant (1.AB, 2.AB) 

        
Vzdělávací pořady a akce: 

• CVČ Bystrouška:  U babičky na dvorku, Světem zvířat (1.AB) 
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Vstávej semínko (2.AB) 
• Knihovna Bystrc: Pasování prvňáčků na čtenáře (1.AB) 

Cesta k informacím, Vánoce v knihovně (5.A) 
• Planetárium:  Příběh sluneční soustavy (5.B) 

Měsíc (7.AB) 
Hvězdy pod mikroskopem (9.AB) 

• Dop. hřiště:      2.AB, 3.AB, 5.BC 
• Rozmarýnek:  Terénní program (2.AB, 3.AB) 
• Lipka:   Babka bylinářka (3.AB) 
• Studio Lávka:  Public relations (9.AB) 

Rádio (9.AB) 
Jak se tvoří noviny (8.AB) 
Reklama (8.AB) 

• ZOO:   Savci (8.AB) 
Zoo v zimě (4.A) 
Jsou nám opravdu podobné? – (8.AB) 

• Anthrophos:  Pravěk (6.AB) 
• Projekce:  Jeden svět (6.AB) 

U nás v Bobíkově (1.AB, 2.AB) 
Pořad o USA – Mgr. Karel Komůrek (6. – 9. roč.)  
Ukázková hodina Zumby (8.AB, 9.AB - dívky) 
Ukázková hodina korfbalu (3.AB, 4.AB) 

• Exkurze:  Úřad práce (9.AB) 
Den na střední  (9.AB) 

        SOU Jílová (9.AB) 
         Za památkami Prahy (5.ABC) 
        Praha (zájemci 9.AB, 8.AB) 
         Dukovany (9.AB) 

• Výstavy:  Příběh barev – galerie Vaňkovka (5.A) 
To nejlepší z origami – Letohrádek Mitrovských (4.A) 
Prýgl story – Příběh Brněnské přehrady - putovní výstava  

• Vycházky:      Poznáváme Bystrc (3.AB) 
   Historický okruh Brnem I, II (3.AB) 
     Údolí oddechu (4.B) 
 Koniklece (1.A, 2.A, ŠD)          

• Besedy:      Normální je nekouřit (6.AB)  
Konopí – dobrý sluha, ale zlý pán (8.AB) 
Prevence kouření (4.A, 5.C) 
Příběhy bezpráví (8.AB) 
Nástrahy moderní doby (8.AB) 
Prevence kouření (4.A) 
Netiketa (4.A) 
Co dělat, když (3.A) 
Kyberšikana (6.AB)  
Není bašta jako bašta (3.AB) 
Dospívání  (6.AB) 
Třída jako tým (6.B, 7.A) 
Osvobozování Brna (8.AB, 9.AB) 
Anonymní alkoholici (9.AB) 
Prevence alkoholu (7.AB) 
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Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty, kurzy: 
• Výlety: Templštýn  (9.AB), Lednice (1.AB), Moravský kras (6.A), Pálava (6.B), Jižní 
Čechy (7.B, 8.A),  Kunštátsko (3.B, 4.AB, 5.C), Zoo (7.A), Bongo (8.B)  

• Školy v přírodě:  Nový Hrozenkov - Permoník (3.A, 5.AB) 
Nesměř (2.AB) 

• Lyžařský kurz: Kohutka (7.AB) 
• Sexuální výchova: Křižanov (9.AB) 
• Londýn: Anglie – současnost a historie (vybraní žáci 7. – 9. roč.) 
 

Projekty:  
• Dokončení projektu EU Zdravé učení  
• Mezinárodní vzdělávací projekt GLOBE 
• Celoroční projekt Zdravé zuby pro žáky I. stupně 
• Projekt 9+1 (9.AB + 1.AB)  
• Barevný podzim, Módní přehlídka (6.AB) 
• Prevence dětských úrazů – všichni žáci 
• Bruslí celá 9.A i 9.B 
• Ročníkový projekt ICT (9.AB) 
• Den svatého Václava (3.B) 
• Zdravá pětka (5.A, 8.AB) 
• První pomoc (8.AB, 9.AB) 
• První jarní den (1.B) 
• Velikonoce (5.A)  
• Zdravá výživa – ochutnávka salátů (8.AB) 
• Napříč podnebnými pásy (5.ABC) 
• Pravěk (6.AB) 
• Vesmír (5.B) 
• Zasazení stromu (1.AB) 
• GLOBE – fenologie stromů (7.A) 
• Košík plný rozumu (4. – 7. roč.) 
 

Akce celoškolního charakteru: 
• Den Země 
• Recyklohraní – celoroční recyklační program 
• Plavecký výcvik (2.AB) 
• Mikuláš 2012 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, II. 

ročník – 1. místo M. Dusová (9.A) 
• Den Slabikáře 
• Družinové odpoledne pro děti a rodiče 
• Brněnské dny bez úrazu – V Bystrci bezpečně (ve spolupráci s Klubem rodičů) 
• Andělská škola – netradiční vánoční besídka (5.A) 
• Vánoční besídka (2.B + ŠD) 
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• Bystrcké vánoce - vánoční vystoupení dětí z 4.B a 5.C 
• Hodina her a tvoření pro předškoláky v 1. třídách před zápisem (MŠ Kníničky, 

Jinačovice, Laštůvkova, Štouračova, Kachlíkova 17, 19, 21) 
• Veletrh základních škol v SVČ Lužánky 
• Přednáška o školní zralosti v MŠ Jinačovice 
• Prezentace školy na třídních schůzkách v MŠ Laštůvkova 
• Zápis do 1. tříd + Den otevřených dveří 
• Prezentace školy v ZŠ Žebětín 
• Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – 3 skupiny 
• Výstava ŠD „Kdo si hraje, nezlobí“ – cukrárna Smile   
• Velikonoční sobotní dílna ŠD 
• Velikonoční vajíčko - výstava ve vestibulu školy 
• Akce „Páťák“ – projektové dopoledne pro žáky 5. tříd ze ZŠ Pramínek a Žebětín + 

Den otevřených dveří 
• Jarní zastavení – vystoupení kroužků ŠD v penzionu Vondrákova 
• Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků + prohlídka školy + seznámení dětí 

s budoucí p. učitelkou 
• Tvořivé sobotní dílničky pro rodiče a budoucí prvňáčky 
• Společná dílna ke Dni matek  1.B + ŠD 
• Výstava oceněných výrobků z keramické soutěže Brněnský hrnek 
• Výstava prací žáků z keramických kroužků  
• Slet čarodějnic – zábavné odpoledne pro rodiče a děti 
• Pravidelné příspěvky do Bystrckých novin 
• Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt v 1.AB, 2.AB, 3.AB, 4.B 
• Představení v Městském divadle pro žáky a rodiče: Mozart, Bídníci, Charlyova teta, 

Koločava   
 

Spolupráce:  
• ÚMČ Brno – knihy pro žáky 1. tříd 
• Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 
• Klub mladých čtenářů 
• MF Dnes – fotografování prvňáčků 
• Rádio Krokodýl – zdravé svačiny 
• 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 – didaktický materiál pro výuku dopravní výchovy 
• 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  
• Bohušovická mlékárna 
• VOŽS Žerotínovo nám. – diplomovaní záchranáři 
• Česká spořitelna – p. Stašková 
• Konfederace politických vězňů – p. Čapka 
• Hrad Veveří – p. kastelán P. Fedor 
• SOU Michnova 
• Povodí Moravy 
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Posluchači:  

• PdF MU: Vaverková B. – I. stupeň (1.A), Brhelová I. – I. stupeň (3.B), Vacková A. – 
I. stupeň (dotazníkové šetření), Foukalová M. – NJ + ŠD, Hubeňáková Z. – Z 
(dotazníkové šetření pro vyučující Z),  Tilová H., Valíček R. – II. stupeň (Tv), 
Koukalová P. – dotazníkové šetření: slabozrací žáci, Lozinčáková J. – psychologie, 
Šmídová D. – OV, Hladišová B. -  dotazníkové šetření: pracovní listy (vyučující I. 
stupně), Rusnáková K. – dotazníkové šetření: zpětná vazba (vyučující)  

• FSS MU:  Toušovská J. - psychologie 
• OA: Vlasáková M. – II. stupeň (dotazníkové šetření) 
• FF MU: Říhová J. – dotazníkové šetření (Organizace třídních schůzek z pohledu 

učitele) 
• FHS Zlín: Chrápavá P. – II. stupeň (dotazníkové šetření) 
 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 
• Celoplošná generální zkouška ověřování výsledků žáků na úrovni 5. a 9. ročníku 

z ČJ,M AJ 
• Testování žáků II. stupně STONOŽKA – (AJ – 8. ročník, ČJ, M, OSP – 7. ročník)  
• Testování čtení ve 2. a 3. ročnících (podzim, jaro) 
• Srovnávací práce z matematiky (9.AB) 
• Konverzační soutěž v anglickém jazyce – účast v městském kole K. Koutná (7.A), D. 

Vůjtová (9.A) 
• Soutěž A School English Cup – finálové kolo D. Tillinger (8.A), M. Vovčoková (9.B) 
• Okresní kolo Dějepisné olympiády – D. Tillinger (8.A) 
• Olympiáda ČJ – účast v okresním kole Ž. Koudelková (8.B) 
• Dětská scéna 2013 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast 1. místo M. 

Kuchmenko (5.B), R. Žalud (2.B) – ocenění za nadšený přednes, R. Koryčanská (6.B), 
P. Lošťáková (8.B), M. Kuchmenko (5.B) – účast v regionálním kole 

• Mladý Démosthenes – soutěž komunikačních dovedností – účast v regionálním kole 3. 
místo R. Koryčanská (6.B), 3. místo J. Vintr (9.B)  

• Celoroční znalostní soutěž pro zájemce z řad žáků 3. – 5. tříd (p. uč. Prátová) 
• Hrajeme si bez úrazu – školní kolo VV soutěže ve spolupráci s Klubem rodičů  
• Keramická soutěž Brněnský hrnek VII – 1. místo: P. Schlagmannová (2.A), 2. místo – 

J. Stach (1.B), V. Šancová (2.A), V. Benešová (2.B), 3. místo – Š. Hřebíček (1.A), V. 
Černý (1.B) 

• Zeměpisná olympiáda – účast v městském kole: 4. místo D. Konečný (6.A), J. Michal 
(7.B), D. Tillinger (8.A) 

• Práce s mapou (4.B, 6.B) 
• Biologická olympiáda – účast v městském kole J. Michal (7.B) 
• Přírodovědný klokan – všichni žíci 8. a 9. ročníků, nejlepší výsledky D. Tillinger 

(8.A) 
• Matematická olympiáda – školní kolo 
• Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd 
• Pythagoriáda – městské kolo, 1. místo M. Daňková (5.C), 2. místo V. Havířová a M. 

Pokorná (5.B), účast J. Brabec a R. Šmerdová (6.A) 
• MATESO – školní kolo soutěže (5.ABC) 
• DOREMI pěvecká soutěž – účast v oblastním kole: 1. místo, V Havířová (5.B), 3. 

místo Š. Keprtová (2.A), účast v  městském kole V Havířová (5.B)  
• Coca Cola Cup 2013 – účast družstva hochů 8. – 9. tříd v městském kole, účast 

družstva dívek 8. – 9. tříd v regionálním kole v Rusínově  
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• Šplh I. stupeň – J. Župka (4.B), M. Daňková (5.C) – 3. místo v obvodním kole a 
postup do kola městského 

• Atletická soutěž – Ze školy na Botanku – účast žáků II. stupně 
• Otnická laťka – závody ve skolku vysokém, 2. místo A. Martincová (9.A) 
• Florbalový turnaj SBOŠ – účast v kategorii mladších žáků 
• Mc Donald´s Cup – 3. místo v okrskovém kole kategorie B žáci 4. – 5. tříd i kategorie 

A žáci 2. – 3. tříd  
• Olympiáda dětí I. stupně v atletice – účast v obvodním kole (výběr žáků 1. a 2. roč.) 
• Vánoční pingpongový turnaj – školní kolo 
• Preventan Cup – byli jsme pořadatelé obvodního kola - účast v obvodním kole ve 

vybíjené – (hoši i dívky 4. - 5. ročník)  
• Novoměstský pohár ve florbalu – 2. místo žáci 4. – 5. tříd 
• Pohár rozhlasu – účast v obvodním kole: 1. místo štafeta B. Hofmanová, N. 

Procházková (8.B), V. Sladká (8.A), A. Martincová (9.A), 1. místo běh 60 m K. 
Benešová (7.A), 2. místo dálka B. Hofmanová (8.B), 2. místo vrh koulí N. 
Procházková (8.B),  celkově 3. místo družstvo dívek  

• Plavecká soutěž ŠD – obvodní kolo 3. místo: Z. Navrátilová, T. Sázavský (2.B), M. 
Petrášková (3.B), Š Hrdlička (4.B) 

• Pomůžete nám vyzdobit vánoční strom pro Zoo? – žáci 4.A 
• Turnaj deskovývh her SBOŠ  
• Pexesový turnaj SBOŠ pro žáky I. stupně 
• VV soutěž „Voda štětcem i básní“ Povodí Moravy Brno – (4.AB)  
• VV soutěž Ekofór (3.B) 
• Košík plný rozumu – účast v krajském kole: 1. místo R. Šmerdová (6.A),  2. místo S. 

Hudec (4.B), P. Netoušek (5.B), T. Prušová (7.B), účast v celorepublikovém kole 
v Praze: 1. místo R. Šmerdová (6.A)  

• HV videoklipy Bezpečně v kyberprostoru - (8.AB) 
• Kuchařská soutěž KADET – 3. místo v městském kole I. Musilová, L. Mrázek, T. 

Mokrý (8.A), K. Čechovská (8.B)  

 
Kroužky p ři ZŠ 
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*   4  /    /    /    /    /    /         45  /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC   

Náboženství   

Přírodní vědy 1 17 

Společenské vědy   

Sport, TV, turistika 4 92 

Technické vědy   

Umělecké obory 4 62 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 11 

Jiné 2 28 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
1.)       Jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. 
2.) Jsme součástí Sítě brněnských otevřených škol. Díky tomuto členství můžeme dětem 

nabídnout mimo jiné návštěvu klubu deskových her, sportovních kroužků, můžeme 
organizovat turnaje a soutěže.   

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.) Navázali jsme na ukončený úspěšný projekt „EU peníze do škol“ s názvem ZDRAVÉ 
UČENÍ  a stále se zaměřujeme na zvýšení úrovně čtenářské gramotnosti a zkvalitnění 
výuky anglického jazyka. V průběžném testování se můžeme pochlubit velmi dobrými 
výsledky.  

5.) V srpnu 2013  byla dokončena  rekonstrukce sociálního zařízení školy. 
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. Jednou z nejvýznamnějších aktivit 
občanského sdružení je dokončení výstavby altánu – přírodní učebny na pozemku 
školy. 

7.) Naší škole se podařilo získat finanční dotaci z grantu Revolvingového fondu 
Ministerstva životního prostředí, která byla použita na vybudování školní přírodní 
výukové zahrady a arboreta. Budování zahrady navazuje na stavbu školní přírodní 
učebny, která byla v areálu školy postavena díky Klubu rodičů a přátel ZŠ 
Heyrovského 32. Na zahradních pracích se budou prakticky podílet i žáci naší školy. 

8.) Pravidelně spolupracujeme s Kanceláří Brno – Zdravé město. V rámci Brněnských dnů 
bez úrazů jsme realizovali projekt „V Bystrci bezpečně“. 

9.)  Pracujeme s rodiči předškoláků – pravidelně je zveme na besedu v mateřské škole a 
následně v naší ZŠ  na téma „Školní zralost“ a připravujeme pro ně a jejich děti 
sobotní „dílničky pro předškoláky“. Předškoláci spolu s rodiči absolvovali Edukativně 
stimulační skupiny. 

10.)  Mezi úspěšné patří celoškolní projekty např.: Velikonoční vajíčko, Páťák, Den Země, 
Poznáváme Prahu, Mikulášská pro I.st., Sexuální výchova, Vánoční dílny, Den 
slabikáře a další.  
Třídní projekty se staly již samozřejmostí, např. Pravěk, Vesmír, Divadlo pro rodiče, 
Cukr jenom s MÍROU, ročníková práce z informatiky, Domov – místo, kde žijeme, 
Zdravá výživa, Měření, Savci, Zdravá výživa v 8. ročníku, Košík plný rozumu a další. 

11.) Zaměřujeme na aktivity posilující dobré vztahy a komunikaci mezi žáky. V rámci 
podpory rozvoje vztahů dochází u nás k celoroční spolupráci deváťáků a prvňáčků. 
Jedná se o projekt s názvem „9+1“. Jeho náplní je setkávání těchto dětí při různých 
akcích školy, návštěvy ve třídách, společné aktivity, pomoc při adaptaci žáků prvních 
tříd, trávení společných chvil o přestávkách, v rámci celoškolních či třídních projektů 
apod. 

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. 
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14.) Pokračovali jsme ve 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. 

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

16.) Společně s Klubem rodičů dbáme na soustavné zvelebování pracovního prostředí 
našich žáků i pedagogických pracovníků. Nezapomínáme ani na relaxační kouty. 

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

 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 FF UP Olomouc, 
obor psychologie 

VŠ 

školní speciální pedagog  0,5 PF MU Brno, 
Obor speciální 
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  
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výchovný poradce: Role asistenta pedagoga ve třídě (Mgr. Čadová, SPC Kociánka) 
 
školní metodik prevence: Role asistenta pedagoga ve třídě (Mgr. Čadová, SPC Kociánka) 
 
školní psycholog:  Role asistenta pedagoga ve třídě (Mgr. Čadová, SPC Kociánka) 
    Návykové látky (NUV Praha) 
    Bálintovské skupiny (NUV Praha) 
    IVP pro žáky s poruchou autistického spektra  (NUV Praha) 
    Psychodidaktika (NUV Praha) 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
s podporou asistenta pedagoga (NUV Praha) 

    Práce se třídou –workshop (NUV Praha) 
Stres a škola z pohledu školního psychologa (NUV Praha) 
Týrané a zneužívané dítě z pohledu rodiny, školy (NUV Praha) 
Kyberšikana (NUV Praha) 
Patologie v dospívání (NUV Praha) 
Svalová progresivní relaxace (NUV Praha) 

            Poruchy autistického spektra (NUV Praha) 
            Psychické trauma (NUV Praha) 

školní speciální pedagog: Role asistenta pedagoga ve třídě (Mgr. Čadová, SPC Kociálnka) 
Svalová progresivní relaxace (NUV Praha) 

          Poruchy autistického spektra (NUV Praha) 
         Logopedické vyšetření I., II., III (NUV Praha) 

Tvorba IVP pro žáky se spec. vzdělávacími potřebami   (NUV 
Praha) 

 
 
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): 
 
RAMPS – VIP III.   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 1.,6. 2 
Mentální postižení 5. 1 
Tělesné postižení 1.,8. 2 
Porucha autistického spektra 5. 1 
Specifické poruchy učení 2.,3.,4.,5.,6.,7.,8.,9. 19 
Specifické poruchy chování 4.,3. 3 
Mimořádně nadaní 4. 1 
Celkem  29 
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8.4 Skupinová integrace 

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

celkem - - 

 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2012/2013 

 

Škola:  Základní škola Brno, Heyrovského 32   

Školní metodik prevence: Mgr. Simona Krejčí   

Počet žáků celkem: 438   (I. stupeň  264  žáků, II. stupeň  174 žáků) 

 
Podmínky školy:   
Škola má vypracovanou školní strategii primární prevence, hlavními úkoly jsou: 

a) zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči sociálně nežádoucím jevům 
b) snížení rizik a vlivů, které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mládeže 
c) omezení dostupnosti návykových látek 
d) diagnostika výchovného stavu 
e) tvorba pozitivního prostředí 

Na zajištění primární prevence v naší škole se podílí především školní metodik prevence, 
školní psycholog, výchovný poradce, speciální pedagog, kteří tvoří školní poradenské 
pracoviště (ŠPP), dále třídní učitelé a učitelé výchov. Témata prevence do výuky zařazují 
průběžně všichni vyučující jednotlivých předmětů na 1. i 2. stupni. 
V rámci nespecifické primární prevence se škola snaží dětem dopřávat útulné a pohodlné 
prostředí, zřídila oddechové kouty ve třídách i na chodbách školy (ve spolupráci s Klubem 
rodičů instalace stolního fotbalu a sedaček na chodbách I. i II. stupně), poskytuje dětem 
možnost odreagovat se venku mimo školní budovu (zřízení přírodní výukové učebny) 
 
Co se podařilo: . 
Z cílů, které jsme si stanovili pro školní rok 2012/2013 v MPP,  jsme byli úspěšní: 
 
A) Činnost ŠPP  

− pracovaly edukativně – stimulační skupiny pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče, pro 
rodiče budoucích prvňáčků byla uspořádána přednáška na téma : „Školní zralost“ 

− v 1. třídách byly vytipovány děti ohrožené nezralostí a vývojovými poruchami, na to 
navazovala pravidelná práce s těmito dětmi a konzultační pomoc učitelům a rodičům, 
byly zajišťovány materiál a pomůcky pro práci s dětmi s SVPU 

− probíhal osobnostně – sociální program pro kolektivy tříd 1. stupně 
− proběhl pětidenní projekt Sexuální výchova pro žáky 9. ročníku 
− byly diagnostikovány vztahy ve třídách na I. stupni, dále v 8.B a v 6.B, kde probíhal 

intervenční program 
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− pracovníci ŠPP poskytovali v průběhu roku poradenské a konzultační rozhovory 
všem subjektům školy – žákům, učitelům i rodičům 

− pracovníci školního poradenského pracoviště absolvovali řadu vzdělávacích seminářů 
(např. Kriminalita mládeže - školní metodička prevence, Návykové látky – školní 
psycholožka, Kyberšikana – školní psycholožka, speciální pedagožka aj.) 

B) V rámci výuky  
− v 6. a 7. ročnících pokračovala výuka předmětu Osobnostní a sociální výchova, 

zabývající se tématy specifické i nespecifické primární prevence, tématům prevence 
se věnovaly: 

o na 1. stupni především předměty Prvouka a Přírodověda,  
o na 2. stupni předměty Občanská výchova, Rodinná výchova, Výchova ke 

zdraví, zásadám zdravého životního stylu se věnoval i předmět Přírodopis 
a Domácnost 

C) Profesní poradenství: 
− v 9. ročnících probíhalo psychologické testování zájemců zaměřené na zjišťování 

úrovně  předpokladů pro studium 
− v rámci předmětu Volba povolání pro 8. a 9. ročníky byli žáci průběžně informováni 

o možnosti studia na různých středních školách, žáci 9. ročníku navštívili Úřad práce 
a vybrané střední školy 

D) Projekty a akce školy: 
− škola je zapojena do řady projektů, např. Zdravá škola, Jeden svět, projekty v rámci 

Enviromentální výchovy (péče o zdravé životní prostředí), projekt České pojišťovny 
„Jak prožít šťastné dětství“- celoškolní i za spolupráce s rodiči, projekty na téma 
zdravá výživa (předměty Domácnost, Přírodopis, Prvouka) – např. Zdravá pětka 
a Párty se Zdravou pětkou (nadační fond Albert) 

− probíhaly besedy a exkurze pro žáky ve spolupráci s policií, zdravotníky, hasiči, 
organizací Podané ruce, SANANIM, PC Sládkova  

− žáci druhého stupně připravovali nástěnku s preventivní tématikou  
− žáci 9. a 1. ročníků se pravidelně scházeli v rámci projektu „9+1“ (patronát starších 

žáků nad mladšími spolužáky) 
− žáci vyšších ročníků se zúčastnili programů věnovaných otázce lidských práv 

(Festival „Jeden svět“) 
− pořádání škol v přírodě zaměřených i na prevenci šikany a zlepšení a upevnění 

vztahů ve třídních kolektivech 
− scházel se žákovský parlament 
− nabídka volnočasových aktivit pro děti 1. i 2. stupně (např. Heyrna) 
− třídnické hodiny probíhaly nejméně 1x v měsíci podle předem stanoveného cíle 

třídním učitelem 
− v rámci projektu „V Bystrci bezpečně“ škola provedla dotazníkové šetření ve všech 

třídách (za spolupráce rodičů)  a na to navázala ve spolupráci s Klubem rodičů akcí 
pro veřejnost „Den pro rodiny“ (v rámci Brněnských dnů bez úrazů)  

− škola při řešení konkrétních případů forem rizikového chování 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, organizace Anabell , Podané ruce, LF MU, 
SANANIM aj. 

 
Co se nedaří:  

− objevily se případy manipulace s návykovou látkou a kouření v prostorách školy 
− objevily se pokusy o ponižování spolužáka nebo o jeho vyčleňování z kolektivu 
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− vyučující museli řešit nevhodné chování a vztahy v některých třídách  
− projevily se případy ztráty osobních věcí ( které se ve většině případů podařilo 

vypátrat)  a ničení školního majetku 
Ve všech zjištěných případech nevhodného chování a jednání škola okamžitě zasáhla 
a případy řešila (za spolupráce rodičů, Poradenského centra či OSPODu). 
 
 
 
 
 
V Brně dne: 2. 9. 2013      Mgr. Ludmila Eliášová 
          ředitelka školy 
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 Knihovna Ročníkový projek 
 

 
 
 
 
 Výlet Londýn Pasování čtenářů 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Výlet Praha 5. ročníků Výuka první pomoci 
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  LVK Vánoční dílny 
 

  
 
 
 
 
 Projekt pravěk v 6. třídách Maškarní ples 
 

   
 
 
 
 Sázení stromu Škola v přírodě 

  


