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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 5 284 26  

2. stupeň 8 4 185 23  

Celkem 
19 9 469 25 600 

   

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 

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

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        200 fyz. 7 / přepoč.  5,32        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 Žerty s anděly a čerty– KJM Vondrákova 

● SUPERSTAR – soutěž ŠD – celodružinové, oblastní a městské kolo 

● zimní sportovní odpoledne 

● sobotní keramická dílna 

● Brněnský hrnek – keramická soutěž a výstavka Krásná otrokyně v hlíně ve škole 

● velikonoční dílna ŠD 

● soutěž a výstavky Známe každou pohádku popředu i pozpátku pro veřejnost- cukrárna 

Smile a KJM Bystrc  

● vítání jara v ŠD 

● výstavka výtvarných prací kroužku Šikulka v knihovně Táto, mámo budeme si hrát 

● lehkoatletický trojboj ŠD 

● velký slet čarodějnic- akce pro veřejnost 

● turnaj ŠD v plavání oblasti 

● malování na chodník 

● besídka ke Dni matek  

● turnaj ve vybíjené 

● turnaj v kopané 

● jarní zastavení v penzionu pro seniory- vystoupení kroužků Dramatiček a Jóga 

● besedy v KJM Bystrc (Pohádky z vesmíru, Povídání s opičkou Rozárkou, České vánoce J. 

Lady, Jak se chovat v přírodě, Jedí hadi trávu, Večerníčky pro kluky a pro holčičky. 

Velikonoce v knihovně) 

● Návštěvy CVČ Bystrouška (Vánoce v Bystroušce, Mláďátka, Velikonoční tvoření) 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem            -          - fyz. - / přepoč.            - 

Z činnosti ŠK: není zřízen 
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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 31,45 / 35 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  31,04 / 34  

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: 2 

  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 

  

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 8 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 8 

36-50 let 3 13 

51 a více 1 9 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 5 30 

Rodičovská dovolená 0 4 
 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie 11 

Cizí jazyky 3 

Umění, estetika  

Speciální pedagogika, SVPU 6 

Informatika, PC, SIPVZ 6 

Společenské vědy 2 

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika  

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 33 

Alternativní pedagogika  

Přírodní vědy 3 

Technické vědy 1 

Český jazyk a literatura 0 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 

Jiné 2 

Celkem 71 
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2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)    3,925 / 6   

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 69 

53 

67 2 0 0 

2. 52 51 1 0 0 

3. 57 

48 

52 5 0 0 

4. 49 

 

31 18 0 0 

5. 54 

 

38 16 0 0 

Celkem za I. stupeň 281 

 

239 42 0 0 

6. 50 

 

23 25 2 2 

7. 51 

 

18 33 0 0 

8. 39 

 

13 24 2 2 

9. 43 

 

16 27 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

183 

 

70 109 4 4 

Celkem za školu 464 309 151 4 4 

5 žáků je vzděláváno v zahraniční škole. 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 6 1,29 % 

3 3                   0,65  % 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   175 

průměr na jednoho žáka:  0, 377 

 

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 

 

9 7 5 26 8 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 43 9,17 % 

nižší ročník/5.ročník 7 / 5 2,56 % 

Celkem 55 11,72 % 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   23 

Důvody:  

15x přijetí na Gymnázium, 4x stěhování, 2x přijetí na církevní školu, 1x nespokojenost, 1x 

přijetí na sportovní školu 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   9 

Důvody:  

3x stěhování, 3x ukončení I.st., 2x nespokojenost, 1x studium v zahraniční škole 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

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: 

23.10.2013 Veřejnosprávní kontrola pokladny – ÚMČ Brno-Bystrc 

04.03.2014 Kontrola VZP (období od 01.03.2009 do 31.01.2013)  

11.03.2014 Kontrola Městská správa sociálního zabezpečení (období od 1.5.2010 

do 31.1.2014)  

23.- 24.04.2014 Finanční kontrola, Finanční úřad pro JmK, Místní šetření na dani 

z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a fukčních požitků za 

zdaňovací období 01. 2011 – 12. 2013 

05.06.2014 KHS – Monitoring nabídky stravování v ZŠ (dotazníkové šetření 

 

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

V žádné z 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  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) 

Bylo nás pět (6.AB) 

 Div. Polárka:  Budulínek (2.AB) 

Dlouhý, Široký a Bystrozraký (1.ABC) 

Kocour v botách (1.ABC, 2.AB) 

 Domono Projekt: Romeo a Julie – anglické divadlo (8.AB) 

 Div. B. Polívky: Princezny jsou na draka (5.A) 
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 Mahenovo div.: Cyrano z Bergeracu (7.AB, 9.AB) 

Romeo a Julie (8.AB) 

 Kino Scala:  Děti v kině – Týden výtvarné kultury (2.A, 4.B) 

 Kino Art:  Jeden svět (7.AB    

 Koncerty:  Hudební a taneční vystoupení ZUŠ (3.AB) 

REVA – vánoční koncert (1. – 4. ročník) 

Bubny z celého světa (5.AB, 6.AB)    

      

Vzdělávací pořady a akce: 

 CVČ Bystrouška:  Krtek a jeho kamarádi (1.ABC) 

Velká vodnická pohádka (2.AB) 

S Helenkou do pohádky máje (1.ABC, 2.AB) 

Terénní program (1.B) 

 Knihovna Bystrc: Pasování prvňáčků na čtenáře (1.ABC) 

Klíčování prvňáčků (1.ABC) 

 Planetárium:  Astronaut (5.AB) 

Vzhůru nohama (1.BC, 2.B) 

 Dop. hřiště:      2.AB, 3.AB, 5.AB 

 Lipka:   Jak roste chléb (4.AB) 

Půda není nuda (4.AB) 

 Studio Lávka:  Reklama (8.AB) 

 ZOO:   Savci (8.AB) 

 Zemské muzeum: Kamenná duha (9.A) 

 Projekce:  Jeden svět: Lotte – srdce bezdomovce (6.AB) 

Jeden svět: Láska na smetišti (7.AB) 

Austrálie – Tajemství rudého kontinentu (7.AB, 8.AB) 

Ukázková hodina Tancuj s Krtkem (celá škola) 

Ukázková hodina rugby (hoši 6. – 9. roč.) 

 Exkurze:  Úřad práce (9.AB) 

Den na střední – Uherský Brod (9.AB) 

Laboratorní měření – SŠ Michnova (9.AB 

Technické muzeum (6.AB) 

        Vídeň (vybraní žáci II. stupně) 

         Za památkami Prahy (5.AB) 

        Praha (zájemci 9.AB, 8.AB) 

Mladistvé oběti (9.AB) 

Šikana (6.AB)  

Farní kostel Bystrc - varhany (3.AB, 5.B)         

 Výstavy:  Bratři Čapkové – galerie Vaňkovka (9.AB) 

 Vycházky:      Historický okruh Brnem I, II (3.AB) 

     Údolí oddechu (1.ABC) 

Podzimní příroda Bystrce (4.B) 

Krystalíza her (5.A) 

Brněnská přehrada (1.ABC) 

Mini ZOO Jundrov (1.ABC) 

Brněnská přehrada – plavba lodí s předání vysvědčení (3.AB) 

 Prezentace:  SŠ stavební Kudelova,SŠ zahradnická Rajhrad,SŠ potravinářská 

Charbulova, SOU a VOŠ Střední, SPŠ chemická – ve Volbě  

povolání (9.AB) 

Veletrh základních škol  

 Besedy:      Čas proměn (6.AB dívky)  
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Malý kriminalista (2.B) 

Netiketa (5.B) 

Kyberšikana (6.AB) 

Putování s Annou a Bellem (3.AB) 

Škola tajemství pohybu a krásy (7.AB) 

Školství od roku 1989 (8.AB) 

Volba povolání – personalista a finanční poradce (9.AB) 

Příběhy bezpráví (8.AB) 

Hadi (7.B) 

Stáří (8.AB) 

Nástrahy alkoholismu (9.AB) 

Stárněme po celý život (8.AB) 

Prevence zubního kazu (všichni žáci) 

New York – s americkým lektorem (8.AB, 9.AB) 

Písničky, představování – s americkým lektorem (1.AC) 

  

Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty, kurzy: 

 Výlety: Baldovec  (9.A), Březová (8.B, 9.B), Pálava (8.A, 6.A), Uherské Hradiště 

(7.B), Sloup (7.A), Tišnov (6.B), Zoo Lešná + Lednice (5.B), Vranov + Znojmo 

(4.AB), Kunštát (1.ABC) 

 Školy v přírodě:  Pavla - Vysočina (3.B, 5.AB) 

Nesměř (2.AB, 3.A) 

 Lyžařský kurz: Kohutka (7.AB) 

 Sexuální výchova: Protivanov (9.AB) 

 Adaptační soustředění Spolu pod lany (6.AB) 

 Vídeň: (vybraní žáci 6. – 9. roč.) 

 

Projekty: 

 Ovoce do škol – I. stupeň 

 Mezinárodní vzdělávací projekt GLOBE – žáci II.stupně 

 Celoroční projekt Zdravé zuby pro žáky I. stupně 

 Projekt 9+1 (9.AB + 1.ABC)  

 Evropský den jazyků (9.AB) 

 Modely pro všechny - módní přehlídka (6.A) 

 Kdo si bruslí, nezlobí (6.AB) 

 Ročníkový projekt ICT (9.AB) 

 Jak mluvit s puberťákem (6.A) 

 Škola tajemství pohybu a krásy (3.AB, 7.AB) 

 Domov - místo, kde žijeme (6.AB) 

 Civilizační choroby (8.AB) 

 Učíme se Mikulášem a čertem (1.ABC) 

 Místo, kde žijeme (2.B + ZŠ Česká Kamenice) 

 Christmas (2.B + Grammar school Colorado, USA) 

 Zdravá pětka (5.AB, 6.A, 7.A) 

 Dental Alarm (I. stupeň) 

 Člověk a zdraví (1.C) 

 Ptáci (7.AB) 

 Hmyz (6.AB) 

 My favorite place (6.AB) 

 Veveří – animační projekt (5.AB) 
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 Celá třída odpovídá (5.AB)  

 Hravě žij zdravě (4.B) 

 První pomoc (8.AB) 

 Předávání vysvědčení na lodi (3.AB) 

 Global Storylines (2.A,4.B)  

 Zasazení stromu – jeřáb oskerušový (1.ABC) 

 

Akce celoškolního charakteru: 

 Den Země 

 Letová ukázka dravců Seiferos 

 Recyklohraní – celoroční recyklační program 

 Plavecký výcvik (2.AB) 

 Evropský den jazyků  

 Mikuláš 2013 pro I. stupeň 

 Vánoční dílny a vánoční besídky ve třídách 

 Páťák pro žáky 5. roč. ZŠ Žebětín a ZŠ Pramínek 

 Školní karneval – Rej veselých masek 

 Velikonoční vajíčko 

 Týden bez aut – jízda zručnosti 

 Turnaj deskových her 

 Sběr papíru (podzim, jaro) 

 

Akce školy pro rodičovskou i ostatní veřejnost: 

 Letní fotografická soutěž  HEY foto spojená s výstavou prací a vyhodnocením,                  

III. ročník  

 Den Slabikáře 

 Družinové odpoledne pro děti a rodiče 

 Brněnské dny bez úrazu – Poruchy příjmu potravy, Bezpečně na internetu  

 Bystrcké vánoce - vánoční vystoupení dětí z 3.B a 5.B 

 Hodina her a tvoření pro předškoláky v 1. třídách před zápisem (MŠ Pramínek, 

Kamechy, Jinačovice, Laštůvkova, Štouračova, Kachlíkova 17, 19, 21) 

 Představení Kytice – tak trochu jinak (9.A) 

 Veletrh základních škol v SVČ Lužánky 

 Zápis do 1. tříd + Den otevřených dveří 

 Prezentace školy v ZŠ Žebětín 

 Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – 3 skupiny 

 Výstava ŠD „Známe každou pohádku popředu i pozpátku“ – cukrárna Smile, KJM 

Vondrákova   

 Mámo, táto, budeme si hrát - výstava výtvarných prací kroužku ŠD Šikulka – KJM 

Vondrákova 

 Čáry máry s podzimními dary -  oblastní výstava prací ŠD – SC Bystrc 

 Školní karneval – Rej veselých masek 

 Velikonoční sobotní dílna ŠD 

 Velikonoční vajíčko - výstava ve vestibulu školy 

 Projektové dopoledne „Páťák“ – projektové dopoledne pro žáky 5. tříd ze ZŠ 

Pramínek a Žebětín  

 Jarní zastavení – vystoupení kroužků ŠD v penzionu Vondrákova 

 Letové ukázky s dravci SEIFEROS 

 Sportovní den – olympijský víceboj – všichni žáci školy 
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 Teens in the U.S.A – sobotní dopoledne a angličtinou 

 Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků + prohlídka školy + seznámení dětí 

s budoucí p. učitelkou 

 Mámo, táto, pojďme si hrát do školy – sobotní akce pro rodiče a budoucí prvňáčky 

 Společná besídka 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 

 Týden bez aut – Pěšky, na kole či busem, může to být také klusem (dopravní výchova) 

 Jízda zručnosti pro žáky I. stupně 

 Jak se líbají žáby, O opravdovém princi a opravdové princezně – divadelní 

představení žáků pro rodiče z 5.A 

 O slepičce kropenaté, Láska rohatá – divadelní představení žáků pro rodiče z 5.B 

 Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem 

 Slavnostní otevření přírodní výukové zahrady a arboreta na Heyráku 

 Dopravní výchova pro žáky II. stupně 

 Pravidelné příspěvky do Bystrckých novin 

 Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt ve třídách na I. stupni  

 Představení v Městském divadle pro žáky a rodiče: Flashdance, Bídníci  

 

Spolupráce:  

 ÚMČ Brno-Bystrc, zřizovatel  

 PPP Brno, SPC Sládkova, SVP Brno 

 Orgány péče o dítě při ÚMČ Brno-Bystrc, Brno-střed, Kuřim 

 Státní zdravotní ústav, Praha 

 Pedagogická fakulta MU 

 Národní ústav pro vzdělávání, Praha (VIP, RAMPS) 

 Ministerstvo životního prostředí Praha 

 Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, Čichnova  

 Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 

 MŠ Laštůvkova, Kachlíkova 17, 19, 21, Jinačovice, Štouračova, Kamechy 

 ZŠ Žebětín,  ZŠ Pramínek 

 Klub mladých čtenářů 

 MF Dnes, p. Chrápavá – fotografování prvňáčků 

 Český olympijský výbor 

 SEIFEROS – letové ukázky s dravci 

 Zahradnictví Čtyřlístek 

 Městská policie Brno, odbor prevence 

 Dental Alarm – prevence zubního kazu 

 Brněnské vodárny a kanalizace 

 Povodí Moravy, s.p. 

 World Health Organization – Zdravé zuby 

 Lanové centrum Proud Brno 

 E.ON Česká republika 

 Hnutí Na vlastních nohou  

 Úřad práce Brno 

 Občanské sdružení Anabell 

 Bílý kruh bezpečí, Brno 

 Anonymní alkoholici, Brno 
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 Terezia Company – multivitamínové pastilky Rakytníček 

 Firma Corfix – distributor hraček 

 Státní zemědělský intervenční fond – ovoce do škol 

 Stonožka – Hnutí na vlastních nohou  

 Český rozhlas Brno  

 Člověk v tísni, o.p.s. – Jeden svět na školách 

 Procter & Gamble:  program „Čas proměn“ 

 Společnost „Johnson & Johnson s.r.o.“ – program „O dospívání…“ 

 Besip – didaktický materiál pro výuku dopravní výchovy 

 Fotografování tříd – p. Ležatka 

 Primavera 

 Gymnázium tř. Kpt. Jaroše 14, Brno – zajištění městského kola MO 

 VOŽS Žerotínovo nám. – diplomovaní záchranáři 

 Firma Corfox  

 Povodí Moravy  

 LF MU – zubní lékařství 

 ZŠ Česká Kamenice 

 Grammar schoul Colorado, USA 

 FC Dosta Brno 

 Rugby Brno - Bystrc 

 Kormoráni – oddíl vodních sportů 

 Fenix dance center 

 Zahradnictví u Kopřivů, Šebrov 

 Policie ČR 

 

Posluchači: 

 PdF MU: Okounová P. – VZ + M, Valuchová L. – I. stupeň (VV), Pelcová V. – I. 

stupeň + AJ, Bajková I. - I. stupeň (dotazníkové šetření zubní zdraví), Pivodová M., 

Jahodová K. – II. stupeň (dotazníkové šetření ICT), Šmídová D.. – ČJ + OV,  Veselá 

M. – II. stupeň (šetření LMR)  

 PdF MU: souvislá pedagogická praxe od 30. 9. do 6. 12. 2013 na II. stupni 

(Halouzková P., Lustyková K., Motyčková E., Požárová J., Synková V., Szabová D., 

Valášková T., Přikrylová M.) 

 PdF MU: souvislá pedagogická praxe od 3. 3. do 9. 5. 2014 na II. stupni (Halouzková 

P., Lustyková K., Čapkovská L., Jaskulková K., Drozdová M., Králiková J., 

Valášková T., Skalníková L.) 

 FSS MU:  Kováčová K., Lerchová TV II. stupeň 

 Fakulta soc. studií: K Nekužová M. – psychologie  

 Akademie Alternativa, Mor. Beroun: Nováková M. – I. stupeň (dotazníkové šetření 

ADHD) 

 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 

 Testování žáků SCIO – čtenář (4 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 D. Tillinger (9.A), A. 

Kratochvílová (6.B) 

 Okresní kolo Dějepisné olympiády – M. Horák (7.A) 

 Olympiáda ČJ – účast v okresním kole N. Procházková (9.B) 
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 Dětská scéna 2014 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast M. Zoufalý (3.A), 

Š. Hrdlička (5.A), K. Vaverková (8.A, R. Koryčanská (7.B) získala ocenění za 

působivé uchopení textu Ivana Vyskočila 

 Mladý Démosthenes – soutěž komunikačních dovedností – školní kolo 3. místo R. 

Jaitner (8.A), S. Valová (6.B), 2. místo O. Bečička (6.A), Ž Targoszová (8.A), 1. místo 

R. Koryčanská (7.B), K. Vaverková (8.A)  

 Literární soutěž Utíkej, rychle utíkej – čestné uznání J. Strublová (8.B) 

 Keramická soutěž Brněnský hrnek VIII – 1. místo: V. Šancová (3.A), 2. místo: A. 

Sodomková (4.A), 3. místo: Š. Keprtová (3.A) 

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

Dobiášová (9.A) 

 Biologická olympiáda – účast v městském kole M. Horák (7.A), K. Galleová (9.B) 

 Přírodovědný klokan – všichni žíci 8. a 9. ročníků, nejlepší výsledky: T. Juránková, T. 

Prušová (8.B), M. Černý (9.A) 

 Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd, úspěšní řešitelé: T. Sedlařík (3.A), M. 

Hofman (4.B), Z. Hofírek (7.A), D. Tillinger (9.A)  

 Pythagoriáda – školní kolo, úspěšný řešitel: M. Sviderská (6.A), J. Zobač, T. Vězda 

(5.A), A. Míšková (5.B) 

 SUDOKU – školní kolo pro žáky 5. – 9. roč.: 1. místo D. Taccori (9.A), 2. místo P. 

Mrázek (5.A), 3. místo M. Šťavíčková (6.B) 

 MATESO – školní kolo soutěže (5.AB), 2. místo v městském kole T. Vězda (5.A), 9. 

místo J. Župka (5.B) 

 SUPERSTAR pěvecká soutěž – účast v oblastním kole: 3. místo, V. Nešpůrek (3.A) 

 Coca Cola Cup 2014 – 2. místo družstva hochů II. stupně v kvalifikačním utkání 

městského kola 

 Šplh I. stupeň – účast žáků 3. – 5. ročníku v obvodním kole  

 Novoroční plavecké závody SBOŠ – účast žáků 4. – 5. ročníku 

 Florbalový turnaj SBOŠ – účast v kategorii mladších žáků 

 Mc Donald´s Cup – školní kolo kategorie B žáci 4. – 5. tříd i kategorie A žáci 2. – 3. 

tříd  

 Lehkoatletický trojboj ŠD – oblastní kolo: 1. místo: V. Böhmová (2.A) 

 Olympiáda dětí I. stupně v atletice – účast v obvodním kole (výběr žáků 1. - 5. roč.) 

 Vánoční pingpongový turnaj – školní kolo 

 Preventan Cup – byli jsme pořadatelé obvodního kola pro dívky 4. – 5. ročníku, účast 

v obvodním kole ve vybíjené – smíšené družstvo 4. - 5. ročník  

 Novoměstský pohár ve florbalu – účast žáci 4. – 5. tříd 

 Pohár rozhlasu – účast žáků II. stupně v obvodním kole  

 Plavecká soutěž ŠD – obvodní kolo 2. místo: M. Petrášková (4.B), 3. místo: Z. 

Navrátilová (3.B) 

 Turnaj deskových her SBOŠ  

 VV soutěž „Celá třída odpovídá“ – zaslány práce žáků 5.A,B, 2. místo 5.B (třída 

dostala návštěvu divadla B. Polívky a 2x zájezd – ZOO Lešná, Lednice) 

 VV soutěž „Voda štětcem i básní IX“ Povodí Moravy Brno – 1. místo M. Paleček 

(7.B),  2. místo V. Sviderská (4.B), cena redakční rady K. M. Vaverková (8.A)  

 VV soutěž „Ovoce do škol“ (4.B, 5.B) 

 Jarňáky – školní kolo VV soutěže ve spolupráci s Klubem rodičů  

 Pěvecká soutěž Karlovarský skřivánek – oblastní kolo: 3. místo B. Sedlaříková(5.B) 
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Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*   2  /    /    /    /    /    /     

* * 

    61 /      /      /      /      /      / 

Informatika, PC   

Náboženství   

Přírodní vědy 1 16 

Společenské vědy 1 12 

Sport, TV, turistika 5 159 

Technické vědy   

Umělecké obory 5 18 

Zdravotní, speciální pedagogika 2 57 

Jiné 1 22 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

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.) V  činnosti pokračuje ŠPP (Rozvojový program na podporu školních psychologů a 

školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve školských 

poradenských zařízeních v roce 2014 č. j.: MSMT- 9621/2014-2) – tzn. tým složený z 

školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika prevence, výchovného a 

kariérového poradce. Zaměřujeme se na práci s asistenty pedagoga. 

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.)   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.) Naše škola kromě školní přírodní učebny využívá  školní přírodní výukovou zahradu a 

arboretum. Obojí bylo v červnu 2014 slavnostně otevřeno za přítomnosti starosty 

ÚMČ Brno - Bystrc na Zahradní slavnosti.   

8.) Spolupracujeme s Kanceláří Brno – Zdravé město.  

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. 
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10.)  Mezi úspěšné patří celoškolní projekty např.: Velikonoční vajíčko, Páťák, Den Země, 

Poznáváme Prahu, Mikulášská pro I.st., Sexuální výchova, Vánoční dílny, Den 

slabikáře, projekty dopravní výchovy 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 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. 

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, 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 

http://zsheyrovskeho32brno.cz/
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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: Role asistenta pedagoga ve třídě (Mgr. Čadová, SPC Kociánka) 

školní metodik prevence: Škola tajemství pohybu a krásy (sdružení Anabell) 

  Jak vést žáky k sebeovládání (M. Kubec) 

 

školní psycholog:  Orientační logopedické vyšetření a následný workshop (NUV 

Praha) 

Administrace a vyhodnocení testu IDS (NUV Praha) 

Podpora při řešení problematických situací v práci školního 

psychologa (NUV Praha) 

Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (NUV 

Praha) 

Jak vést žáky k sebeovládání (M. Kubec) 

 

školní speciální pedagog: Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním (NUV 

Praha) 

Jak vést žáky k sebeovládání (M. Kubec) 

 
 

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 

- Ukončeno 31.5.2014 

Od 1.6.2014 financováno z rozvojového programu MŠMT na podporu šk. psychologů a spec. 

pedagogů ve školách: 

           0,35 úvazku školní psycholog 

           0,35 úvazku speciální pedagog 

 

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

   - 

 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Zrakové postižení 2.,7. 2 

Mentální postižení 6. 1 

Tělesné postižení 2.,9. 2 

Porucha autistického spektra 6. 1 
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Specifické poruchy učení 3.,4.,5.,7.,8.,9. 14 

Specifické poruchy chování 3.,4.,5. 4 

Mimořádně nadaní 5. 1 

Celkem  25 
 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

- - - 

- - - 

- - - 

celkem - - 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2013/2014 

 

Škola:  Základní škola Brno, Heyrovského 32   

Školní metodik prevence: Mgr. Simona Krejčí   

Počet žáků celkem: 464   (I. stupeň  281  žáků, II. stupeň  183 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) budování 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 2013/2014 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 třídenní projekt Sexuální výchova pro žáky 9. ročníku 
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 byly diagnostikovány vztahy ve třídách na I. stupni, ve třídách na II. stupni proběhlo 

sociometrické testování zaměřené na vztahy ve třídě 

 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. Nekázeň a právní vědomí - školní metodička prevence, Řízení času – výchovná 

poradkyně, ředitelka školy, Jak vést žáky k sebeovládání - všichni pracovníci ŠPP aj.) 
 

B) V rámci výuky  

 v 6.ročnících pokračovala výuka předmětu Osobnostní a sociální výchova, 

zabývající se tématy specifické i nespecifické primární prevence, tématům prevence 

se věnovaly: 

- na 1. stupni především předměty Prvouka a Přírodověda,  

- na 2. stupni především předměty Občanská výchova, Výchova ke zdraví, 

Přírodopis 

-  v letošním školním roce si všichni vyučující podle ŠVP sestavili plán témat  

primární prevence, (zejména prevence šikany), která během školního roku zahrnuli 

do výuky svých předmětů  

 -    v předmětu Informatika byli žáci 5.-9. ročníků seznámeni s Pravidly netikety  

     a s bezpečným užíváním internetu 

 

C) Profesní poradenství: 

 v 9. ročnících probíhalo psychologické testování zájemců zaměřené na zjišťování 

úrovně  předpokladů pro studium 

 v rámci předmětu Volba povolání pro 9. ročníky byli žáci průběžně informováni o 

možnosti studia na různých středních školách, žáci 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), celoškolní týdenní projekt 

Týden bez aut, projekty na téma zdravá výživa (předměty Přírodopis, Výchova ke 

zdraví, Prvouka) – např. Zdravá pětka a Párty se Zdravou pětkou (nadační fond Albert), 

třídenní projekt Sexuální výchova pro 9.ročníky, třídenní adaptační soustředění pro  

6. ročníky zaměřené na stmelování kolektivu a poznávání se s novým třídním učitelem 

(letos v Lanovém centrum Milénova), Ovoce do škol (I.stupeň), DENTAL ALARM (LF 

MU- 3.-9.ročníky), Projekt „Stáří“(LF MU - 8.ročníky), Škola tajemství pohybu a krásy 

(Anabell - 3. a 7.ročníky) aj. 

 probíhaly besedy a exkurze pro žáky ve spolupráci s policií, zdravotníky, organizací 

Podané ruce, Bílý kruh bezpečí, Anabell, PC Sládkova aj. 

 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) 
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 třídnické hodiny probíhaly nejméně 1x v měsíci podle předem stanoveného cíle 

třídním učitelem(třídní učitelé vypracovali plán třídnických hodin a promysleli si 

témata primární prevence, na která se během třídnických hodin zaměřovali) 

 v rámci projektu „Zdravá škola“ bylo provedeno dotazníkové šetření zaměřené na 

klima školy – u žáků, jejich rodičů i všech vyučujících ve všech třídách  

 

 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, Bílý 

kruh bezpečí aj. 

 

Alarmující jevy, na které je třeba se zaměřit v příštím období: 

 objevily se případy manipulace s návykovou látkou a kouření v prostorách školy 

 objevily se pokusy o ponižování spolužáka nebo o jeho vyčleňování z kolektivu 

 vyučující museli řešit nevhodné chování a vztahy v některých třídách  

 projevily se případy ztráty osobních věcí a ničení školního majetku 

 stále častěji musí vyučující řešit to, že se žáci slovně napadají a provokují na 

sociálních sítích (Facebook), což  negativně ovlivňuje vztahy mezi žáky ve škole, 

došlo i k fyzickému napadení (mimo školu) 

 

 Ve všech výše popsaných případech nevhodného chování a jednání škola okamžitě 

zasáhla, případy řešila (za spolupráce rodičů, Poradenského centra či OSPODu).  

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 1. 9. 2014      Mgr. Ludmila Eliášová 

          ředitelka školy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

Rekonstrukce sociálního zařízení 

 
 

 

Adaptační kurz 6. tříd 

 
 

 

Mikuláš pro 1. stupeň 

 
 

Sázení stromů 

 
 

 

Čarovný podzim ve školní družině 

 
 

Den Země 



  

    Seiferos – dravci      Poznávací zájezd do Vídně 

 

 

 

 Sportovní den       ŠVP Nesměř     

  

 

 

 

 

 

Otevření školní výukové zahrady 

 

 


