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1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace 

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 13 5 300 23  

2. stupeň 8 4 176 22  

Celkem 
21 9 476 23 600 

  + 7 žáků studium v zahraniční škole dle §38 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení:  23.11.2005 

Předseda a členové ŠR: Ing. Hana Jindrová 

     Tomáš Přibislavský 

     Mgr. Lenka Bálková 

     Mgr. Eva Břicháčková 

     Mgr. Marcela Štroblová 

     Zita Žaludová 

          

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  - - - - 

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        200 fyz. 7/ přepoč. 5,34        260 

 

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, vánoční besídka ŠD 

● Zimní zastavení v penzionu Vondrákova – vystoupení kroužků Dramaťáček, Jóga a Šikulka 

● Výstava „Radostný advent“ – KJM Vondrákova 

● SUPERSTAR – soutěž ŠD – celodružinové a oblastní kolo 

● Zimní sportovní odpoledne 

● Soutěž „Známe svou školu“ 

● Pohádkový karneval pro I. stupeň 

● Výstavka keramiky „Karel IV.“ 

● Velikonoční dílna ŠD 

● Soutěž a výstavka „V kreslení a rýmování dětem nikdo nezabrání“ KJM Bystrc, škola a 

oblastní výstava ŠD v cukrárně Smile 

● Vítání jara v ŠD a turnaj v čáře 

● Výzdoba penzionu pro seniory – Radostný advent 

● Lehkoatletický trojboj ŠD, oblastní kolo a městská olympiáda 

● Velký slet čarodějnic- akce pro veřejnost 

● Oblastní soutěž ŠD v plavání  

● Malování na chodník a Den dětí 

● Turnaj ve vybíjené 

● Turnaj v kopané 

● Jarní zastavení v penzionu pro seniory - vystoupení kroužku Dramaťáček 

● Návštěvy CVČ Bystrouška – Veselý advent, Vánoce v Bystroušce, Jaro v Bystroušce, Jarní 

dílna 

●Společenské centrum Bystrc – Předmikulášské dílničky 

 

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 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 Přepočtený /fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 34,84 / 38 100/100 
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Z toho odborně kvalifikovaných  34,84 / 38   100/100 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

  

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 5 

  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 6 

  

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 9 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

Do 35 let 1 11 

36-50 let 3 15 

51 a více 1 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 5 33 

Rodičovská dovolená 0 3+1MD 
 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

1.Pedagogika, psychologie 1 

2.Cizí jazyky 4 

3.Umění, estetika 1 

4.Speciální pedagogika, SVPU 1 

5.Informatika, PC, SIPVZ 6 

6.Společenské vědy 1 

7.Legislativa, řízení, ekonomie 3 

8.Sport, TV, turistika 0 

9.Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 13 

10.Alternativní pedagogika 0 

11.Přírodní vědy 2 

12.Technické vědy 0 

13.Český jazyk a literatura 5 

14.Zdravotnictví, BOZP, PO 46 

15.Jiné 14 

Celkem 97 

 

 

2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)    3,375/6   

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
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3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žákůé 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenání 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 55 

53 

55 0 0 0 

2. 65 65 0 0 0 

3. 68 

48 

50 18 0 0 

4. 55 

 

40 15 0 0 

5. 57 

 

41 16 0 0 

Celkem za I. stupeň 300 

 

251 49 0 0 

6. 45 

 

19 25 1 1 

7. 51 

 

26 25 0 0 

8. 39 

 

16 22 1 0 

9. 41 

 

8 33 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

176 

 

69 105 2 1 

Celkem za školu 476 320 154 2 1 

7 žáků je vzděláváno v zahraniční škole dle §38 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 0,84 % 

3 4                   0,84  % 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   55 

průměr na jednoho žáka:  0, 058 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 

studium 

6-leté 

studium 

8- leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 

4 10 6 24 13 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 41  8,61%       

7. ročník/5.ročník 10/6 3,36 % 

Celkem 57 11,97 %     

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   37 

Důvody:  

12x stěhování, 4x nespokojenost, 1x jazyková třída, 3x speciální třída, 15x přijetí na střední 

školu, 2x ukončení ZV 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  25 
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Důvody:  

17x stěhování, 5x ukončení I.st., 2x nespokojenost, 1x přestup z víceletého gymnázia 

 

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: 

06. 10. 2015 Hospodaření s finančními prostředky z  FKSP za rok 2014, zajištění 

   plaveckého výcviku a projekt síť Otevřených škol  

04. 11. 2015 Interní audit a finanční kontrola: Mimořádná kontrola bez ohlášení 

   pokladní hotovosti a cenin v organizaci - ÚMČ 

  05. 04. 2016 BOZP - kontrola, oblastní inspektor BOZP 

07/08 2016 Audit účetní závěrky organizace k 31.12.2015 - ÚMČ 

 

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  13 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné – Přijetí k základnímu vzdělávání 67 0 

 

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

a) 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

ZDRAVÉ UČENÍ 2 

CZ.1.07/1.1.00/56.2678 

Délka trvání projektu  1.7. – 31.12. 2015 

Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel: 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková 

organizace 

Celková výše dotace  537 856,00 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partner.sml. 

11.05.2015 
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Stručný popis projektu  1) Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český 

jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu 

o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti 

2) Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro 

realizaci Čtenářských dílen ve výuce 

3) Zlepšení jazykových kompetencí pedagogů 

 

b)  

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

MÍSTO PRO RELAXACI VE ZDRAVÉ ŠKOLE 

Délka trvání projektu  01.01.2016 - 31.12.2016 

Operační program  Dotační program JmK Škola podporující zdraví 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

Partner s finančním příspěvkem 

Celková výše dotace  41 000,-Kč  

Stručný popis projektu  V projektu usilujeme o zřízení místnosti pro relaxaci žáků a 

učitelů. Místnost bude sloužit k relaxaci, ke zklidnění, k 

rozvoji verbální i neverbální komunikace, ke stimulaci 

smyslů, k odbourávání rizikových projevů, posílení adaptace, 

socializace, k podpoře osobnosti a doplňkově jako relaxační 

prostor pro pracovníky školy. 

 

c) 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

BEZPEČNÁ ZDRAVÁ ŠKOLA 

Délka trvání projektu  16.07.2015 – 31.12.2015 

Operační program  Dotační program MŠMT „Podpora zabezpečení ochrany škol 

a školských zařízení“ 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel: 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková 

organizace 

Celková výše dotace  40 000,- Kč + spoluúčast školy 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

11.05.2015 

Stručný popis projektu  Zajištění dostatečného zabezpečení budov právnických osob 

vykonávajících činnost škol a školských zařízení v souladu 

s Metodickým doporučením k bezpečnosti dětí, žáků a 

studentů ve školách a školských zařízeních Minimálním 

standardem bezpečnosti, č.j. MŠMT 1981/2015-1 

(instalace 13 ks videotelefonů ve třídách ŠD a kancelářích) 
 

d) 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

ROZVOJ TECHNICKÝCH DOVEDNOSTÍ 

CZ.1.07/1.1.00/57.1360 
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Délka trvání projektu  01.09. – 31.12.2015 

Operační program  OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) žadatel: 

Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková 

organizace 

Celková výše dotace  204 112,- Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum 

23.09.2015 

Stručný popis projektu  Cílem klíčové aktivity byl rozvoj technického vzdělávání ve 

škole formou vytváření žákovských výrobků. K tomu 

přispívalo využití nového vybavení školní dílny. Do 

realizace se aktivně zapojili žáci 6. ročníku v předmětu 

technická výchova spolu se svými kvalifikovanými učiteli. 

Výstupem se stala vybavená dílna, 15 žákovských portfolií a 

Plán rozvoje dovedností žáků a vyhodnocení účinnosti plánu. 
 

6.1 Další údaje o škole  

Kulturní akce: 

 Divadlo Radost:   Krkonošské pohádky (1.ABC,3.ABC) 

Bylo nás pět (4.AB,5.AB) 

Broučci (1.ABC) 

 Divadlo Polárka: Bratři Lví srdce (3.ABC) 

 Mahenovo divadlo: Ostrov pokladů (5.AB, 6.AB) 

 Národní divadlo: Sluha dvou pánů (8.AB) 

 SC Bystrc:  Sůl nad zlato (1.ABC, 2.ABC) 

Vánoční koncert (1.ABC, 2.ABC, 3.BC, 5.B) 

Zatoulané pohádky (1.ABC, 2.AB, 3.C) 

 Semilasso:  Forever Young  (7. – 9. roč. – představení v AJ) 

          

Vzdělávací pořady a akce: 

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

Ferda Mravenec (2.ABC) 

U babičky na dvorku (1.ABC) 

Vodnická pohádka (2.ABC) 

Zvířata v péči člověka (3.ABC) 

Jarní hemžení (3.BC) 

Tajemství lesa (3.AC) 

Jarní tvoření (3.B) 

 SVČ Lužánky: Prevence šikany (8.AB) 

 Lipka:   Za vůní bylin (4.AB) 

Jak roste chléb (4.AB) 

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

Brněnské pověsti (3.ABC) 

Pověsti (4.AB) 

Poprvé do školy, poprvé do knihovny (1.ABC) 

Příběh lidí z Titaniku (5.AB) 

Klíčování prvňáčků (1.ABC) 
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Pohádky z vesmíru 

Kamarádka knihovna 

Dobrodružství v literatuře 

Mluvící zvířata 

Vánoce v knihovně 

Co nevíte, zjistíme – voda, počasí 

Strašidla v pohádkách a pověstech 

Velikonoce v knihovně 

Jak se chovat v přírodě 

Co nevíte, zjistíme - cestování 

 Planetárium:  Cesta za milionem hvězd (8.AB) 

Ptačí ostrov (1.ABC) 

Astronaut (3.ABC) 

Tajemství neviditelných světů (6.AB) 

 Dop. hřiště:      2.ABC, 3.ABC, 4.AB  

 Legato:  Studio Rádio (9.AB) 

Sdílím, nesdílím (8.AB) 

Řecko – mýty, řečtí bohové (6.AB)  

 ZOO:   Savci (8.AB) 

Kdo to tady zpívá (7.AB) 

 Projekce:  Ukázka korfbalu (3.ABC, 4.AB, 5.AB) 

Ovocentrum (1.ABC, 2.ABC) 

Peru – čtyři strany světa (7.AB)  

 Exkurze:  Úřad práce (9.AB) 

Dukovany (9.AB) 

Plíce (8.AB) 

Technické muzeum (6.AB)  

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (8.AB) 

 Vycházky:      Historické Brno (3.ABC) 

     ZOO (1.ABC)  

Obora, Okolím školy (1.ABC) 

Brněnská přehrada (3.AB) 

ZOO koutek Bosonohy (2.A) 

 Prezentace:  SŠ Charbulova, Moravské gymnázium, SOŠ managmentu a 

   práva,  SŠ Michnova, Educanet – ve Volbě povolání (9.AB) 

 Besedy:      Čas proměn (6.AB dívky)  

První pomoc (1.ABC, 2.A) 

Péče o zuby (3.B) 

Vím, proč jím (7.AB,8.B) 

Proč říci cigaretám ne (6.AB, 8.AB) 

Netiketa (4.AB) 

Kyberšikana (6.AB) 

Anonymní alkoholici (9.AB) 

  

Výlety, školy v přírodě, adaptační pobyty, kurzy: 

 Výlety: Zubří  (7.B, 8.B), Praha (8.AB), Křižanov (8.A, 9.B), Templštýn (9.A), Pálava 

(6.B), Olomouc (6.A, 7.A), Kroměříž (1.ABC), Baťův kanál (4.AB), Moravský kras 

(3.ABC) 

 Školy v přírodě:  Radešín (2.ABC, 5.AB) 

 Lyžařský kurz: Kohutka (7.AB) 

 Kurz sexuální výchovy Ivančice (9.AB) 

 Adaptační program (6.AB) 



 10 

 Praha (8.AB) 

 

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) – ovoce, čtení pohádek, stavění věže, zvířátka z kaštanů, 

rybička, vánoční řetězy, kniha pohádek, boty, pexeso, velikonoční kuřátka, hry 

v přírodě, sportovní den, rozloučení v Oboře 

 V dílně společně (6.AB) 

 Dlouhý den (8.A) 

 Škola v lese (2.A) 

 Škola Zdravé pětky (5.AB) 

 Párty se Zdravou pětkou (6.AB) 

 Ročníkový projekt ICT (9.AB) 

 Hokusy – pokusy, Měření (3.C) 

 Měsíc filmu na školách – okupace 1968 (9.AB) 

 Přijímačky nanečisto (9.AB) 

 Svátek sv. Patrika  

 Otevřená zahrada – program ke Dni Země (8.A) 

 Keramická dílna ŠD – spaní ve škole 

 První pomoc (8.AB) 

 Zasazení stromu – Moruše převislá (1.ABC) 

 Vzorová hodina basketbalu (1.ABC, 2.ABC, 3.ABC) 

 Celosvětový den prázdných tříd – 3.AC (projekt Les), 1.AC (Kníničky), ostatní třídy 

výuka v altánu nebo ve venkovní třídě u jídelny 

 

Akce celoškolního charakteru: 

 Přidej se a vandruj s námi 

 Den Země „Ukliďme Česko“ 

 Recyklohraní – celoroční recyklační program 

 Plavecký výcvik (2.ABC) 

 Mikulášská 2015 pro I. stupeň (9.AB) 

 Vánoční dílny pro žáky  

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

 Valentýn  

 Jarní tvoření (I. stupeň) 

 Listování – cyklus scénických čtení (1. – 4. ročník) 

 Sportovní den s prvky dopravní výchovy pro žáky I. a II. stupně 

 Turnaj v softbalu (II. stupeň) 

 Turnaj deskových her. 

 Den otevřených dveří (8.12.2015) 

 Evropský den jazyků 

 Soutěže v luštění sudoku 

 Sběr papíru (říjen, únor, červen) 

 

Akce školy pro rodičovskou i ostatní veřejnost: 

 Události České televize 7. 3. 2016 (hlavní zpravodajská relace) - odklady a edukativně 

stimulační skupiny 

 Zajímavosti z regionů 14. 3. 2016 – odklady a edukativně stimulační skupiny  
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 Vysílání rádia Frekvence 1 12. 1. 2016 

 Dobrá praxe v prevenci aneb „Konec řečí, jdeme k věci“  9. 11. 2015 – příspěvek na 

konferenci Magistrátu hlavního města Prahy 

 Krajská konference k primární prevenci „Kurz sexuální výchovy pro 9. ročník“ 24. 11. 

2015 – PPP Brno 

 Fotografická soutěž  HEY foto spojená s výstavou prací a vyhodnocením, IV. ročník – 

Místo, kde žijeme 

 Brněnské dny pro zdraví „Přidej se a vandruj s námi“ 1. 10. 2015 

 Den Slabikáře (1.ABC) 

 Zimní družinové odpoledne pro děti a rodiče 

 Bystrcké Vánoce - vánoční vystoupení dětí z 5.B  

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

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

 Veletrh základních škol MmB 

 Čáry máry s podzimními dary – výstava v prostorách školy 

 Adventní sobotní dílna ŠD 

 Zimní výstava a výzdoba Penzionu pro seniory Vondrákova 

 Zdobení vánočního stromu před ÚMČ Brno – Bystrc (5.B) 

 Bystrcké Vánoce – vystoupení žáků 5.B 

 Zápis do 1. tříd + Den otevřených dveří 

 Edukativně stimulační skupinky pro předškoláky – 3 skupiny 

 Pohádkový karneval ŠD 

 Jarní tvoření - výstava ve vestibulu školy 

 Sobotní Velikonoční dílna ŠD 

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

Pramínek a Žebětín  

 Vystoupení v penzionu pro seniory Vondrákova - kroužek Dramaťáček a Jóga  

 Superstar ŠD – obvodní kolo pěvecké soutěže pro žáky 1. – 5. tříd 

 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 

 Radostný advent – výstava v KJM Vondrákova 

 Karel IV. - výstava keramických výrobků žáků v prostorách školy  

 Slet čarodějnic – zábavné odpoledne pro rodiče a děti 

 Besíka ke Dni matek (1.A) 

 Oblastní výstava ŠD v cukrárně SMILE „V kreslení a rýmování dětem nikdo 

nezabrání“  

 Roztančený HEYRÁK – vystoupení tanečního kroužku 

 Ukázka činnosti kroužku Hravé čtení pro rodiče (3.B) 

 Zahradní slavnost – rozloučení se školním rokem  

 Pravidelné příspěvky do Bystrckých novin 

 Celé Česko čte dětem -  celoroční projekt ve třídách na I. Stupni a ŠD  

 Představení v Městském divadle pro žáky a rodiče: My fair Lady, Podivuhodný případ 

se psem, Do naha, Splašené nůžky, Brouk v hlavě, Jméno, Charlesova teta 

 

Spolupráce:  

 ÚMČ Brno – Bystrc 

 Státní zdravotní ústav Praha 

 Pedagogická fakulta MU Brno  
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 OSPOD Brno-Bystrc, Brno-střed, Brno – Líšeň, Brno – Židenice, Brno – Kr. pole, 

Kuřim, Moravský Krumlov, Kyjov 

 SPC Štolcova, Kociánka, Sekaninova Brno 

 SVP Kamenomlýnská Brno 

 PPP Zachova Brno 

 Ministerstvo životního prostředí 

 Klub rodičů při ZŠ Heyrovského 32 

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

Lenky 

 ZŠ Žebětín 

 ZVŠ Údolní 

 Tygři Brno 

 Hitrádio City 

 Rádio Krokodýl 

 Klub mladých čtenářů 

 MF Dnes – fotografování prvňáčků 

 Městská policie Brno, odbor prevence 

 Dental Prevention – prevence zubního kazu 

 Brněnské vodárny a kanalizace 

 Povodí Moravy, s.p. 

 World Health Organization – Zdravé zuby 

 E.ON Česká republika 

 Úřad práce Brno 

 Anonymní alkoholici, Brno 

 Terezia Company – multivitamínové pastilky Rakytníček 

 Státní zemědělský intervenční fond – Ovoce do škol 

 Český rozhlas Brno  

 Česká televize Brno 

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

 Procter & Gamble:  program „Čas proměn“ 

 Besip – didaktický materiál pro výuku dopravní výchovy 

 Fotografování tříd – p. Tulis 

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

 VOŽS Žerotínovo nám. – diplomovaní záchranáři 

 Zdravotnická záchranná služba Brno 

 Hattrick Brno 

 Judo Hořt 

 Street Dance 

 Skaut Bystrc 

 Rugby Brno - Bystrc 

 Domov pro matky s dětmi, Heyrovského 11 

 Společenské centrum Bystrc 

 CVČ Bystrouška 

 Cukrárna SMILE, nám. 28. dubna, Bystrc 

 Vesna o.p.s., Údolní 10, Brno 

 KJM Brno, pobočka Vondrákova 

 

Posluchači: 

PdF MU:  

07.09. – 25.09. učitelství pro I. stupeň Veronika Pelcová 
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09.09. – 17.09. OV    Lucie Kalandříková, Vilma Křiváková 

13.10. – 22.10. ŠD    Gabriela Šumberová 

23.11. – 17.12. D    Monika Zachovalová 

18.10. – 18.12. A/N    Bc. Jiří Kovář 

   PŘ/VkZ   Bc. Lenka Grmelová 

   A    Bc. Julie Lukašíková 

   RJ/OV    Bc. Monika Hrnčířová 

   D/OV    Bc. Nikola Melíšková 

03.02. – 05.02. A    Dana Nikoličová 

14.03. – 20.05. ČJ/D    Bc. Ondřej Pechnik 

   PŘ/VkZ   Bc. Lenka Grmelová 

   OV/RJ    Bc. Monika Hrnčířová 

   D/OV    Bc. Nikola Melíšková 

Březen 2016  somatopedie   Monika Brázdová   

   

 

Fakulta sportovních studií MU  

22.02 – 27.05.  TV    Radka Šuláková 

 

FF MU: 

10.05.   pedagogická psychologie Simona Martinková, Tomáš Prošek,  

       Dita Hádková 

 

Zapojení a výsledky soutěží, olympiád: 

 Testování žáků SCIO – čtenář (4. ročník)  

 Testování čtení ve 2. a 3. ročnících (podzim, jaro) 

 Diagnostika profesní orientace (9.AB) 

 Srovnávací práce z matematiky  

 HEY foto Místo, kde žijeme: školní kolo - 1. místo P. Luža (8.A), 2. místo I. 

Bartáková (7.B), O. Zobač (3.A), 3. místo T. Brandejsová (8.B), T. Marečková (6.B)   

 Olympiáda v anglickém jazyce – školní kolo 1. místo M. Čepera (7.B), 2. místo J. 

Zobač (7.A), 3. místo K. Halouzková (7.B), účast v městském kole M. Čepera  (7.B) 

 Evropský den jazyků školní kolo – 1. místo R. Kašík (2.A), P. Stupková (5.B), J. 

Zobač (7.A) 

 Dějepisná olympiáda: školní kolo – 1. místo D. Konečný (9.A), 2. místo G. 

Navrátilová (8.A), 3. místo M. Cibulková (8.B), účast v městském kole D. Konečný 

(9.A), G. Navrátilová (8.A) 

 Olympiáda ČJ: školní kolo – 1. místo R. Koryčanská (9.B), účast v okresním kole R. 

Koryčanská (9.B) 

 Literární soutěž „Voda štětcem a básní XI.“  - O. Bečička, M. Ležatka (8.A) 

 Dětská scéna 2016 – městská přehlídka dětských recitátorů – účast P. Žalud (5.B), M. 

Skovajsová (3.B), J. Zobač (7.A), V. Zoufalý (9.B) 

 Mladý Démosthenes: školní kolo - 1. místo O. Švejnoha (6.B), L. Viet (8.A), 2. místo 

Š. Hrdlička (7.A), M. Zrůstová (9.B), 3. místo T. Hrnčíř (9.B), K. Halouzková (7.B)  

 Biologická olympiáda: školní kolo 1. místo M. Šťavíčková (8.B), B. Sedlaříková 

(7.B),     2. místo N. Neudertová (9.A), J. Brestič (6.A), 3. místo M. Zrůstová (9.B), K. 

Halouzková (7.B),  účast v městském kole M. Šťavíčková (8.B), B. Sedlaříková (7.B) 

 Zeměpisná olympiáda: školní kolo 1. místo D. Konečný (9.A), K. Halouzková (7.B), 

A. Konečná (6.A), 2. místo G. Navrátilová (8.B), J. Vacula (7.B), E. Novotný (6.A), 3. 

místo V. Zoufalý (9.B), M. Čepera (7.B), K. Pokorná (6.A) 
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 Přírodovědný klokan – všichni žáci 8. a 9. ročníků, nejlepší výsledky: P. Procházka, 

D. Konečný (9.A), J. Michal (9.B) 

 Matematický klokan – všichni žáci 2. – 9. tříd, 1. místo: L. Dvořáková (7.A), M. 

Sázavský (9.B), 2. místo: P. Mrázek (7.A), K. Navrátilová (9.A), 3. místo: E. 

Švejnohová (9.A), Z. Hofírek (9.A)   

 Pythagoriáda 5. roč. – 2. místo v městském kole T. Nastálek (5.A) 

 Matematická olympiáda: účast v městském kole – J. Míšek, T. Nastálek (5.A), A. 

Kirchnerová (5.B) 

 SUDOKU – školní kolo pro žáky 5. – 9. roč.: nejlepší řešitelé byli: P. Mrázek (7.A) a 

M. Šťavíčková (8.B) 

 Deskové hry – městské kolo: 1. místo M. Zoufalý (5.A), V. Zoufalý (9.B), 2. místo P. 

Sedlaříková (7.B), T. Nastálek (5.A), 3. místo A. Konešný (6.A), R. Topolský (3.A) 

 MATESO – školní kolo soutěže (5.AB) – úspěšní řešitelé školního kola A. 

Kirchnerová (5.B), T. Nastálek (5.A) 

 Obvodní kolo pěvecké soutěže ŠD SUPERSTAR: 2. místo R. Kašík (2.A)  

 Známe svou školu – vědomostní soutěž ŠD 

 Výtvarná soutěž „Karel IV.“  

 V kreslení a rýmování dětem nikdo nezabrání 

 Čáry, máry s podzimními dary 

 Keramická soutěž Brněnský hrnek: 

- kategorie 6-10 let: 1. místo B. Borská (4.A), 2. místo V. Straková (3.A) 

- kategorie 10-15 let: 3. místo V. Šancová (5.A) 

 Výtvarná soutěž „Zvíře“ – v rámci Zahradní slavnosti 

 Šplh I. stupeň – účast v obvodním kole: 2. místo M. Křenek (3.C), A. Schwanzer 

(4.A), 3. místo A. Skácelová (5.A)  

 Oblastní přebor v plavání ŠD: 1. místo J. Geryková (3.B), 3. místo V. Černý (4.A), 5. 

místo - štafeta  

 Plavecké závody SBOŠ – účast žáků 4. – 5. ročníku 

 Florbalový turnaj SBOŠ – účast v kategorii starších žáků  

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

 Florbalový turnaj ASŠK – účast žáků 8. – 9. roč. 

 MC Donald´s Cup – školní a okrskové kolo kategorie B žáci 4. – 5. tříd: 3. místo F. 

Hynek, T. Juránek, F. Vavrouch (4.A), J. Novotný, J. Lohnický (4.B), D. Muzikář, J. 

Míšek (5.A), M. Máša, T. Sedlařík, L. Tvrdý, T. Sázavský (5.B)  i kategorie A žáci 2. 

– 3. tříd:     2. místo R. Kašík (2.A), A. Houštím (3.A), V. Juránek, V. Otruba, A. 

Skotnica, T. Durek (3.B), M. Křenková, V. Zaoral, J. Steskal, M. Rovnej (3.C)   

 Korfbalový turnaj – školní, obvodní a finálové kolo – 2. místo V. Šikral, J. 

Hrdličková, M. Pokorný, V. Juránek, F. Fikerová, A. Skotnica (3.B), M. Křenek, M. 

Křenková, I. Stejskalová, N. Nejezchlebová, A. Přidal (3.C) 

 Lehkoatletický trojboj ŠD – školní kolo 

 Olympiáda dětí I. stupně v atletice – účast v obvodním kole (výběr žáků 1. - 2. roč.) 

 Softbal – školní turnaj tříd II. stupně 

 Vánoční školní pingpongový turnaj pro žáky 7. – 9. ročníku 

 Vybíjená – obvodní kolo pro žáky 4. – 5. tříd (smíšená kategorie), 1. místo J. Míšek, 

V. Nešpůrek, D. Helán, M. Zoufalý (5.A), T. Sázavský, V. Trtík, Z. Navrátilová, L. 

Tvrdý, D. Cibulka, T. Sedlařík, M. Máša (5.B), M. Lohnický (4.B) 

 Celoškolní sportovní den: 1. místo 3.B, 2. místo 3.C, 3. místo 2.A 
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Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*   1  /   /    /    /    /    /   *    

** * 

16/      /      /      /      /      / 

Informatika, PC   

Náboženství   

Přírodní vědy 1 19 

Společenské vědy 3 44 

Sport, TV, turistika 5 77 

Technické vědy   

Umělecké obory 4 43 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 (5 Hol.) 10 (15 Hol.) 

Jiné 1(HEYRNA), 1 (vaření) 188 (11) 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 

1.)  Od roku 2004 jsme zapojeni do projektu Škola podporující zdraví. V roce 2015 jsme 

titul znovu obhájili na další čtyřleté období. 

2.)  Jsme součástí Sítě brněnských otevřených škol. Díky tomuto členství můžeme 

dětem nabídnout mimo jiné návštěvu klubu deskových her, sportovních kroužků, 

organizujeme turnaje a soutěže. Důležitým kladem je úzká spolupráce mezi brněnskými 

školami. 

3.)  Jsme fakultní školou MU. Během školního roku zde studenti absolvují své učitelské 

praxe. Z evaluačních dotazníků vyplývá, že je pro studenty praxe v naší škole velmi přínosná. 

V letošním roce jsme se podíleli na výzkumu PedF (natáčení průběhu vyučovacích hodin). 

4.)  Podařilo se nám získat finanční podporu z podpůrného programu JmK a na projekt 

„Místo pro relaxaci ve Zdravé škole“.  

 5.) Ve škole fungovalo relaxační místo s knihovnou hojně využívané žáky naší školy. 

Zde mohou děti relaxovat, realizovat program Čtenářských dílen, individuálně si vypůjčovat 

knihy. Učitelé tu najdou místo pro ukládání knih určených ke společné četbě ve třídě a místo 

pro relaxaci. 

6.)  Ve škole dlouhodobě působí Školní poradenské pracoviště – tým složený ze 

školního psychologa, speciálního pedagoga, metodika prevence, výchovného a kariérového 

poradce. Činnost ŠPP považujeme za nenahraditelnou a přínosnou pro všechny subjekty 

spjaté s naší školou.  

7.) Navázali jsme na ukončený úspěšný projekt 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. Na tuto 

skutečnost jsme navázali realizací dalšího projektu ZDRAVÉ UČENÍ 2, který jsme úspěšně 

ukončili. 



 16 

8.) V rámci technické výchovy jsme zrealizovali projekt ROZVOJ TECHNICKÝCH 

DOVEDNOSTÍ. Cílem projektu byl rozvoj technického vzdělávání ve škole formou 

vytváření žákovských výrobků. K tomu přispívalo využití nového vybavení školní dílny. Do 

realizace se aktivně zapojili žáci 6. ročníku v předmětu technická výchova spolu se svými 

kvalifikovanými učiteli. Výstupem se stala vybavená dílna, zpracovaná žákovská portfolia a 

Plán rozvoje dovednosti žáků a vyhodnocení účinnosti plánu. 

 

9.) Zapojili jsme se do projektu Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních 

školách. Ve škole působili mentoři, kteří pracovali se žáky ohroženými školním neúspěchem 

anebo předčasným odchodem ze vzdělávání. 

10.) Rodiče žáků pracovali 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 vybíráme postupné vybavování relaxačních a oddychových koutů školy 

pro žáky i jejich učitele, instalaci venkovní  workoutové sestavy (hrazda, svislý žebřík a 

bradla), organizace soutěží, akce pro děti (Den pro rodiny, Zahradní slavnost, burzy, uvítání 

prvňáčků, rozloučení s deváťáky). 

11.) Naše škola kromě školní přírodní učebny využívala také školní přírodní výukovou 

zahradu a arboretum, obojí navštěvované a využívané hojně v době výuky i mimo ni. 

Pokračovali jsme v realizaci projektů patřících do oblasti environmentální výchovy 

12.) Spolupracujeme s Kanceláří Brno – Zdravé město. Projekty Brněnské dny bez úrazu a 

Brněnské dny pro zdraví mají u nás vysokou návštěvnost a objevují se pravidelně v našich 

plánech. 

13.) Pracovali jsme s rodiči předškoláků – připravili jsme pro ně cyklus přípravných kurzů 

„Chystáme se do školy“ a Edukativně stimulační skupiny. Předškoláci spolu s rodiči 

absolvovali sobotní adaptační dílny "Mámo, táto pojďme si hrát do školy...".  

14.) Mezi úspěšné patří celoškolní projekty např.: Páťák, Den Země, Adaptační dny pro žáky 

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

slabikáře, projekty dopravní výchovy a jiné.  Třídní projekty se staly již samozřejmostí a 

jsou přirozenou součástí výuky.   

15.) Zaměřovali jsme se na aktivity posilující dobré vztahy a komunikaci mezi žáky. V 

rámci podpory jejich rozvoje docházelo u nás k celoroční spolupráci deváťáků a prvňáčků 

díky projektu s názvem „9+1“. Jeho náplní bylo 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.  

16.) Do výuky jsme průběžně zařazovali nové metody a formy práce, které vedli žáky ke 

zkvalitnění komunikace, spolupráce, tvořivému a logickému myšlení.  

17.) Pokračovali jsme v zařazování pravidelných tematicky zaměřených třídnických hodin, 

kde jsme uplatňovai metody OSV a DV. Třídnické hodiny nám poskytovali jedinečnou 

možnost pravidelné práce se vztahy uvnitř tříd. Byly prevencí sociálně patologických jevů a 

současně přinášeli možnost účinné intervence při řešení aktuálních problémů ve třídě.  

18.) Na serveru http://zsheyrovskeho32brno.cz jsme mimo jiné pravidelně aktualizovali 

„Vzkazy pro rodiče“, kde vyučující informují o probíraném učivu a aktuálním dění ve výuce.  
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19.) Ve škole pracoval Žákovský parlament, složený ze zástupců jednotlivých tříd. Kromě 

sumarizace připomínek, nápadů, návrhů vzešlých z kmenových tříd, je parlament garantem 

mnoha atraktivních akcí školy, vše pod vedením koordinátora školního parlamentu. Žáci 

pracovali s plným nasazením, proto bylo jejich snažení oceněno – celý tým vyjel na 

jednodenní výlet do dětského centra „Permonia“. 

20.) V průběhu školního roku probíhaly drobné běžné opravy žákovského nábytku, malování 

tříd, údržbářské práce, nátěry, výměny podlahových krytin, samozřejmostí je také péče o 

venkovní areál. V době hlavních prázdnin proběhla celková rekonstrukce tří tříd I.stupně 

(podlahy, nový žákovský a úložný nábytek, tabule). Byly vybudovány nové šatny pro žáky 

1.ročníku, vyřešeny úložné prostory na chodbách, renovace schodišťových madel, oprava a 

nátěry horolezeckých stěn. 

21.) Závěr roku jsme zakončili již tradičně neformálním rozloučením se školním rokem a s 

žáky 9. tříd na naší Zahradní slavnosti. Za hojné účasti rodičovské veřejnosti a zástupců 

Klubu rodičů jsme mohli zhlédnout vystoupení našich žáků nebo se zapojit do různých aktivit 

a sportovních klání. Součástí slavnosti byla prodejní výstava výtvarných prací žáků celé školy 

na téma „Zvíře“. Výtěžek byl určen na  adopci zvířete z místní ZOO a na podporu „Spolku 

pro opuštěná zvířata“. 

 

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  0,5 FF TU Trnava, obor 

psychologie 

VŠ 

Školní speciální pedagog  0,5 PF MU Brno, 

Obor speciální 

pedagogika a 

psychopedie 

VŠ 

 

Kariérový poradce 

1 Přírodovědecká 

fakulta UJEP 

VŠ 

 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 

Výchovný poradce 0 0 1/0 
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Školní metodik 

prevence 

0 1 0 

Školní psycholog 1 0 0 

Školní speciální 

pedagog 

0 1 0 

Kariérový poradce 0 0 1 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

výchovný poradce:  

 Zdravě a bezpečně v Jihomoravském kraji – závěrečná konference, Krajský úřad 

JMK, Cejl 73, Brno    

 Právo ve škole, Krajský úřad JMK, Žerotínovo nám. 3, Brno 

 Výchovné poradenství pro integrovaného žáka ve školní praxi, EDUPRAXE 

 

školní metodik prevence: 

 Jak nevyhořet, Tvořivá škola 

 Příklady dobré praxe TU a jejich spolupráce s ŠMP - prezentace školy 

 

školní psycholog:  

 Konference zaměřená na problematiku dětí s ADHD, Beseda, Otrokovice 

 Diagnostika třídních kolektivů: Dotazníky B-3 a B-4, AUDENDO, Libčická 399, 

Praha  

 

školní speciální pedagog:  

 Integrovaný žák ve školní praxi, EDUpraxe, Sochorova, 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): 

 

Od 1.1.2016 financováno z rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a 

speciálních pedagogů ve školách: 

   0,5 úvazku školní psycholog 

   - ukončeno 31.8.2016 

 

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

   - 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Zrakové postižení 4., 9. 2 

Mentální postižení 8. 1 

Tělesné postižení 1., 4. 2 

Porucha autistického spektra 1., 4., 8. 3 

Specifické poruchy učení 3., 4, 5., 6.,7., 9. 17 

Specifické poruchy chování 5., 6., 7. 4 

Mimořádně nadaní 0 0 

Celkem - 29 



 19 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2015/2016 

 

Škola:   Základní škola Brno, Heyrovského 32, příspěvková organizace 

Školní metodik prevence: Mgr. Simona Krejčí 

Počet žáků celkem: 476      (I. stupeň  300  žáků, II. stupeň  176 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) budování pozitivního prostředí 

Na zajištění primární prevence v naší škole se podílí především školní metodička prevence, 

školní psycholožka, výchovná poradkyně, speciální pedagožka a kariérový poradce, 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, žáci využívají oddechové koutky ve třídách i na chodbách školy (mohou např. hrát 

stolní fotbal, ping-pong, posedět na sedačkách na chodbách I. i II. stupně). Děti mají možnost 

odreagovat se venku mimo školní budovu (přírodní výuková učebna, sportovní areál). 

Škola je zapojena do projektu Škola podporující zdraví a Otevřená škola, spolupracuje 

s Kanceláří Brno – Zdravé město (podílí se na akcích Brněnské dny pro zdraví). 

 

Co se podařilo: 
Z cílů, které jsme si stanovili pro školní rok 2015/2016 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 materiály a pomůcky pro práci s dětmi s SVPU 

- byly diagnostikovány vztahy v 1. třídách 

- probíhal osobnostně – sociální program pro kolektivy tříd 1. stupně 

-  školní psycholožka pravidelně pracovala s kolektivy všech tříd 1. stupně; žákům 

2.stupně nabízela individuální konzultace 

- proběhl třídenní projekt Sexuální výchova pro žáky 9. ročníku pod vedením metodičky

 prevence 

- proběhl dvoudenní adaptační kurz pro kolektivy 6. ročníků pod vedením školní  

 metodičky prevence ve spolupráci s třídními učiteli 

- 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.  účast na Krajské konferenci primární prevence rizikového chování, Jak 

nevyhořet - školní metodička prevence; Diagnostika třídního kolektivu – školní 

psycholožka; Právo ve škole, – zástupkyně ředitelky aj.)  

- pravidelná setkávání týmu ŠPP (každý měsíc) 
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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, Volba povolání, Domácnost 

-  všichni vyučující si 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, následně proběhl individuální rozbor s rodiči a žáky 

- 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 (projekt Den na střední) 

-  žáci měli možnost konzultací s kariérovým poradcem 

 

D) Projekty a akce školy: 

-  škola je zapojena do řady projektů, např. Škola podporující zdraví, Jeden svět, projekty 

 v rámci Enviromentální výchovy (péče o zdravé životní prostředí), projekty na téma

 zdravá výživa (např. Zdravá pětka a Párty se Zdravou pětkou nadačního fondu Albert),

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

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

  Ovoce do škol (pro I. stupeň), Dopravní výchova aj. 

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

 Anonymních alkoholiků, PC Sládkova, SVČ Legato, FN Bohunice Brno, Anabell aj. 

-  žáci 9. a 1. ročníků se pravidelně scházeli v rámci projektu „9+1“ (patronát starších žáků

 nad mladšími spolužáky) 

-  proběhly školy v přírodě zaměřené i na prevenci šikany a zlepšení a upevnění vztahů 

 ve třídních kolektivech 

-  pravidelně se scházel žákovský parlament 

-  škola nabízela žákům volnočasové aktivity (např. Heyrna, Sudoku) 

-  třídnické hodiny probíhaly nejméně 1x v měsíci podle předem stanoveného plánu témat 

primární prevence, v případě potřeby se řešily aktuální problémy 

-  škola při řešení konkrétních případů forem rizikového chování využívala spolupráce 

 s odborníky Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti v Brně, s orgány 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, SZŠ Jaselská, FN Brno  aj. 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne: 1. 9. 2016      Mgr. Ludmila Eliášová 

          ředitelka školy 
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 Školní výlet Pohádkový karneval  

 

 

 

 

 

 

 

 Keramická soutěž Brněnský hrnek Pasování čtenářů 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Korfbal Projekt Lávka 
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 LVK Adventní dílna 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Projekt 9+1 Mistr světa v moderním tanci 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zahradní slavnost Taneční kroužek 

  


