
 

  

ZÁKLADNÍ  ŠKOLA a MATEŘSKÁ  ŠKOLA, BRNO, STAŇKOVA 14, 
příspěvková organizace 

__________________________________________________________________ 

 

 IČO: 62 157 094 PSČ: 602 00 

 e-mail:  zsstankova@volny.cz tel.: 541 422 022 

 www.zsstankova.eu tel.:/fax: 541 219 992 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
V Ý R O Č N Í   Z P R Á V A   O   Č I N N O S T I   Š K O L Y 

 

Š K O L N Í   R O K   2021/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Mgr. Jana Hlaváčková 

V Brně dne 30. 9. 2022                                          ředitelka školy 

mailto:zsstankova@volny.cz
http://www.zsstankova.eu/


 

 2 

Obsah 
 

 

 Úvod                          2 

I. Základní charakteristika školy                  3 

II. Údaje o pracovnících školy                   7 

III. Výsledky výchovy a vzdělávání                   13 

IV. Hodnocení základní školy nebo jejích součástí                14 

V. Výkon státní správy                     15 

VI. Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání           15 

VII. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti             18 

VIII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů        30 

IX. Podpora školy ze strukturálních fondů                32 

X. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení      34 

XI. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery 

při plnění úkolů ve vzdělávání                  35 

XII. Základní údaje o hospodaření školy                 37 

XIII. Hodnocení Minimálního preventivního programu za šk. rok 2021/2022       39 

XIV. Zhodnocení a závěr                     40 

 

 

Přílohy 
 

 Kopie Rozhodnutí o zapsání změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských  zařízení 

ze dne 28. 7. 2020 – sloučení právnických osob 

 Kopie Rozhodnutí o zapsání změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských  zařízení 

ze dne 19. 8. 2020 – nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení (školní družina) 

 Vyjádření školské rady ze dne 13. 10. 2022 

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2021/2022 byla schválena školskou radou 

dne 13. října 2022. 

 

 

 

 

 

Úvod 
 

Tato výroční zpráva je zpracována na základě vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví 

náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.  
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Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, 
příspěvková organizace 

 

 

Část I. 

 

1.0 Základní charakteristika školy 
 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace, vykonává činnost 

úplné základní školy a školní družiny, mateřské školy a školní jídelny-výdejny. 

Počet kmenových a odborných učeben odpovídá běžnému provozu, kapacita základní školy 

je 670 žáků, školní družiny 220 žáků, mateřské školy 100 dětí a kapacita jídelny-výdejny 

pro základní i mateřskou školu je 340 míst. 

Ve školním roce 2021/2022 byla opět zřízena při základní škole přípravná třída pro děti 

v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení 

do přípravné třídy vyrovná jejich vývoj, přednostně děti, kterým byl povolen odklad povinné školní 

docházky. Vzdělávalo se v ní celkem 12 dětí. 

Detašovaným pracovištěm Základní školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvkové 

organizace, je Základní škola v ul. Botanické 70, kde se ve školním roce 2021/2022 nacházelo 6 tříd 

od 2. do 7. ročníku. 

Budovy základní školy, školní družiny a mateřské školy se společně nacházejí v těsné blízkosti, 

v klidném prostředí městské části Brno-Královo Pole, v blízkosti Hokejové haly dětí a mládeže, 

s dobrou dostupností městské hromadné dopravy i dopravy z přilehlých částí Brna. Detašované 

pracoviště základní školy sídlí v pronajatých prostorách Sportovního gymnázia Ludvíka Daňka 

v ul. Botanická. 

V obou budovách základní školy jsme ve školním roce 2021/2022 vyučovali dle vlastního 

školního vzdělávacího programu, a to „Škola bez hranic“, jsme členem Asociace školních 

sportovních klubů. 

Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, v souvislosti s novelizací vyhlášky č. 14/2005 

Sb., o předškolním vzdělávání, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, určil naši 

základní školu a mateřskou školu k poskytování bezplatné přípravy žáků-cizinců k začlenění 

do základního vzdělávání, která zahrnuje výuku českého jazyka. Jazyková příprava probíhala 

v základní škole i mateřské škole prezenčním způsobem. 

Součástí našeho školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání je výuka nepovinného 

předmětu „Jazyková příprava“. Děti cizinců z Evropské unie i třetích zemí začleňujeme do běžných 

tříd ve všech ročnících a pro žáky-cizince z ostatních škol jsme ve šk. r. 2021/2022 zajišťovali 

distanční výuku. 

 Mateřská škola Rybníček včetně přípravné třídy pracuje podle Školního vzdělávacího programu 

pro předškolní vzdělávání s názvem „Máme se rádi, jsme dobří kamarádi“ a zaměřuje se 

na environmentální výchovu. 

 Základní filozofií školy je vytvořit příjemné a bezpečné místo jak pro žáky základní školy, 

tak i pro děti mateřské školy. Staví na vzájemné toleranci, každé dítě má právo se vzdělávat dle svých 

individuálních možností a potřeb. Cílem je otevřít školu široké veřejnosti, utvářet ji jako centrum 

vzdělanosti, kultury a sportu.  
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1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, 

příspěvková organizace 
 

1.2 Zřizovatel školy:  Statutární město Brno, Městská část Brno-Královo Pole, 

                           Palackého tř. 59, 612 93 Brno, 

zastoupené starostkou ing. Karin Karasovou  

 

1.3 Ředitelka školy:  Mgr. Jana Hlaváčková 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 
 

 

Název zařízení Kapacita 

Základní škola I. a II. 

stupeň 
670 

Školní družina 220 

Školní jídelna-výdejna ZŠ 340 

Mateřská škola Rybníček 100 

 

1.5 Kontakty: 
 

telefon:      541 422 022, 541 219 992 

e-mail:   zsstankova@volny.cz, info@zsstankova.eu, 

zs.stankova@volny.cz, msstankova@email.cz 

http:     www.zsstankova.eu 

 

1.6 Úplná / neúplná škola  

 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 14 5 319 22,8 400 

2. stupeň 10 4 235 23,0 270 

Celkem 24 9 554 23,08 670 

 

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

Datum zřízení: 7.–8. 6. 2021 

 

Předseda a členové ŠR:   
 

 Zástupce zřizovatele MČ Brno-Královo Pole:  

  Ing. Aleš Kvíčala, člen Rady MČ Brno-Královo Pole – předseda 
 

 Zástupce rodičovské veřejnosti: 

  Helena Gregrová, Brno – člen 
 

 Zástupce pedagogických pracovníků: 

mailto:zsstankova@volny.cz
mailto:zs.stankova@volny.cz
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 Mgr. Zbyněk Stadler, učitel, Brno – člen  

1.8 Školní vzdělávací program 
 

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

79-01-C/01 Základní škola 

„Škola bez hranic“ – ŠVP ZV 
MSMT-31165/2020-2 I., II., III., IV., V., VI., VII., VIII., IX. 

 

 

 Jiné specializace, zaměření:  

 

1.–2. roč.:   Nepovinná Výuka anglického jazyka 

2.–5. roč.:   Nepovinná Konverzace v anglickém jazyce 

KÚ JmK.:  Jazyková příprava žáků-cizinců – výuka českého jazyka (EU + třetí země) 

OŠML MMB: Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

OŠML MMB: Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

OŠML MMB: Angličtina do škol 

OŠML MMB: Participace ve školách 

MŠMT:    Šablony II pro ZŠ Brno, Botanická 70 

MŠMT:    Národní plán podpory návratu do škol – doučování na rok 2021 

MŠMT:    Národní plán obnovy – doučování na rok 2022 
 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

 

Typ jídelny – dle výkazu 

Z 17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 13 ŠJ – výdejna 

           (MŠ a ZŠ) 
1 97 a 204 10 a 42 0 

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

 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k 31. 10. 2021): 

 

Fyzické osoby (MŠ a ZŠ) 2 a 3 

Přepočtení na plně zaměstnané (MŠ a ZŠ) 1,0 a 1,5 
 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

 

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 5 148 fyz. 5 / přepoč.   4,6 220 
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 Z činnosti školní družiny 

  

Budova Staňkova 14 
 

 Celkový počet zapsaných dětí v letošním roce byl 143, maximální počet souběžně zapsaných dětí 

byl 120. Na přelomu března a dubna 2022 jsme vytvořili 12 míst pro nově příchozí děti z Ukrajiny. 

V provozu byla čtyři oddělení školní družiny. Dvě oddělení sídlila v budově školní družiny 

ve dvorním traktu a dvě oddělení v budově základní školy. 

Ve školní družině působili čtyři pedagogové. Dvě vychovatelky a dva vychovatelé. Společně 

jsme pracovali dle školního výchovně-vzdělávacího programu školní družiny „Kamarádi objevují 

svět“. Pravidelně jsme se scházeli na metodickém sdružení ŠD. 

Spolupracovali jsme s vedením školy, pedagogy školy a v úzkém kontaktu jsme byli i se školní 

psycholožkou a metodičkou prevence Mgr. et Mgr. Kateřinou Horákovou a s výchovnou poradkyní 

PaedDr. Lenkou Humpovou. 

 

Provoz školní družiny je v pracovní dny od 6.30 hod. do 16.30 hod. 
 

 

Komunikace s dětmi a s rodiči 

Děti byly vedeny k samostatnosti, k toleranci a k respektování se. K tomu nám napomáhala 

společně vytvořená pravidla ŠD. Vztahy s rodiči byly utvářeny na přátelské úrovni, panovala 

vzájemná důvěra a spolupráce. Komunikace probíhala pravidelně. Rodiče měli k dispozici „Deníček 

ŠD“, sešitek pro vzájemná sdělení informací ohledně chování jejich dětí, plánovaných akcí atp. 

Komunikace probíhala i formou e-mailu a telefonu. 

 

Vzdělávání pedagogů školní družiny 

Vychovatelé školní družiny se vzdělávali studiem na vysoké škole, samostudiem, na webinářích 

a průběžným sledováním aktuálních informací týkajících se pedagogiky volného času. 

 

 

Zpracovala: Kateřina Musilová Klonová v. r.  

V Brně dne 24. 6. 2022 

 

 

 

 

Budova Botanická 70 
 

Celkový počet zapsaných dětí v letošním roce byl 28. V provozu bylo jedno oddělení školní 

družiny, které sídlilo v budově Botanická 70. Také bylo využíváno oddělení v detašovaném 

pracovišti školní družiny v ul. Botanická 59. Ve školní družině působila jedna vychovatelka. 

Pracovala dle školního výchovně-vzdělávacího programu školní družiny. Spolupracovala s vedením 

školy, pedagogy školy, v úzkém kontaktu byla s výchovnou poradkyní Mgr. Irenou Klevetovou 

a také s metodičkou prevence Mgr. Marií Zámečníkovou. Pod vedením vychovatelky Bc. Lucie 

Gáborové probíhaly každý týden kluby k Šablonám II. 

 

 

Zpracovala: Mgr. Marie Zámečníková v. r. 

V Brně dne 30. 6. 2022 
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 Z činnosti přípravné třídy Sovičky  

 

V tomto školním roce navštěvovalo přípravnou třídu celkem 12 dětí.  Výuka probíhala podle 

Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s cílem rozvíjet děti po fyzické 

i psychické stránce a připravit je na vstup do 1. třídy. Velká pozornost byla věnována zejména 

rozvoji řeči, komunikace, zlepšení smyslového vnímání a pozornosti potřebné pro učení. Pozornost 

byla též zaměřena na tělesný rozvoj dětí, jejich psychickou pohodu a vyrovnanost. Žáci se formou 

hry připravovali na budoucí školní aktivity, byla jim věnována zvýšenou měrou péče o rozvoj 

vyjadřování, rozvíjení jazykové stránky projevu, rozvíjení slovní zásoby. Rozvíjena byla rozumová 

výchova, rozvoj verbálních i názorových schopností. 

Grafomotorické obtíže jsme zaznamenali u tří dětí. Dětí s různými logopedickými vadami, 

a s tím spojenými těžkostmi s analýzou, syntézou hlásek a slabik, bylo ve třídě pět. Počet žáků 

s odlišným mateřským jazykem bylo v letošním školním roce pět. S jejich začleňováním máme 

již dlouholeté zkušenosti. Naší snahou je žáky znevýhodněné jazykovou bariérou připravovat 

k bezproblémovému začlenění do kolektivu a do vzdělávacího procesu. Ve třídě byla při výuce 

přítomna kvalifikovaná asistentka pedagoga. Nemocnost dětí byla v průběhu roku nízká, rodiče děti 

vždy řádně omluvili. V přípravné třídě dobře fungovala spolupráce s rodiči. 

Pokrok jsme zaznamenali v oblasti grafomotoriky, zmírnily se projevy ADHD, ubylo také 

problémového chování. Největšího pokroku dosáhly děti v přípravě na čtení a rozvoji matematických 

dovedností. Žáci s odlišným mateřským jazykem se poměrně dobře dorozumí česky. Do 1. třídy 

základní školy nastupuje všech 12 žáků. 
 

 

Zpracovala: Žaneta Rudická v. r. 

V Brně dne 11. 6. 2022 

 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 fyz. 0 / přepoč.   0 0 
 

 

 

Část II. 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

Vedení školy       Funkce          Úvazek 
 

 Mgr. Jana Hlaváčková   ředitelka školy, metodik IKT    1,00 

 Mgr. Jitka Zábranská   statutární zást. ředitelky, metodik IKT  1,00 

 Ing. Ivana Lančaričová   zástupkyně pro ekonomiku     0,75 

 Mgr. Marie Zámečníková  zástupkyně ředitelky školy     1,00 
 

Účetní 
 

 Dana Vybíhalová    účetní           0,40 

 Ing. Michaela Holasová   asistentka-účetní        0,50 
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Asistentka, administrativní a spisová pracovnice 
 

 Ing. Aneta Horová     asistentka pro základní školu   0,50 

 Bc. Markéta Novosádová, MSc  asistentka pro základní školu   0,50 

 Bc. Petra Havlíčková    asistentka pro základní školu   0,75 

Mgr. et Mgr. Hana Kubová   asistentka pro základní školu   MD 

 

I. stupeň                Úvazek  Třídnictví    
 

 Mgr. Martina Svatoňová          1,00   I. A 

 Mgr. Michaela Poláková          1,00   I. B 

 Mgr. Kateřina Dostálová           1,00   II. 

 Mgr. Eva Harachová            1,00   II. A 

 Mgr. Magda Závodská           1,00   II. B 

 Mgr. Irena Klevetová   výchovná poradkyně   1,00   III. 

 Mgr. Dana Hánová            1,00   III. A 

 Mgr. Zbyněk Stadler            1,00   III. B 

 Mgr. Pavlína Soľárová           1,00   IV. 

 Mgr. Jiří Ambrož            1,00   IV. A 

 Mgr. et Mgr. Adéla Podaná          1,00   IV. B 

 Mgr. Marie Zámečníková  metodička prevence   1,00   V. 

 Mgr. Anna Vrabelová           1,00   V. A 

 Mgr. Jana Vídenská            1,00   V. B 

 Bc. et Bc. Alexandra Harabišová        0,14 

 Natálie Urbánková             MD 

 Mgr. Nikol Mikel            MD 

 Mgr. Kateřina Vítová           MD 

 Mgr. Martina Štikarovská          MD 
  

II. stupeň  
 

 Mgr. Jana Jahorná            1,00   VI. 

 Bc. Michaela Hánová           1,00   VI. A 

 Mgr. BcA. Dita Valerianová         0,91   VI. B 

 Mgr. Igor Janeček            1,00   VII. 

 Mgr. David Solnička           1,00   VII. A 

 Mgr. Pavla Francová           1,00   VII. B 

 Mgr. Veronika Hlubinková          1,00   VIII. A 

 Mgr. Jaroslava Neumannová         1,00   VIII. B 

 Mgr. Hana Žampachová           1,00   IX. A 

 Mgr. Veronika Vernerová          1,00   IX. B 

 Mgr. Lucie Brychtová           0,27 

 Mgr. Tereza Fukanová           0,41 

 Bc. Petra Havlíčková           0,23 

 Ing. Michaela Holasová           0,23 

 Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková metodička prevence  0,59 

 PaedDr. Lenka Humpová   výchovná poradkyně  1,00 

 Mgr. Jiří John              0,77 

 Mgr. Ivana Kašparová           0,73 

 Mgr. Emília Kosová           0,27 

 Bc. Tereza Luterová            0,45 
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 Mgr. Vanda Nováková    koordinátorka EVVO 1,00 

 Bc. Markéta Novosádová, MSc         0,41 

 Mgr. Andrea Sanetrníková          1,00     PP od 4. 4. 2022 

 Michael Svoboda            1,00 

 Bc. Věra Zetochová            0,55 

Mgr. Martina Hašková           MD 

Mgr. et Mgr. Nela Ščudlová, Ph.D.        MD 

Mgr. Martina Šrajtlová           MD 
 

Výuka anglického jazyka 

 Bc. Tereza Ježková            0,18 

 Mgr. Michaela Poláková          0,18 

 Mgr. Kateřina Dostálová          0,05 

 Mgr. Igor Janeček            0,05 

 Mgr. Pavlína Soľárová           0,05 

 Mgr. Marie Zámečníková          0,05 

 Mgr. Andrea Simoglu (MŠ)         0,03 
 

Jazyková příprava – Evropská unie a třetí země 

 Mgr. Lucie Brychtová            0,14 

 Mgr. Tereza Fukanová           0,55 

 Bc. et Bc. Alexandra Harabišová         0,55 

 Mgr. Anna Lazarová           0,14 

 Mgr. Iva Orsillo Gajdošíková         0,27 

 Bc. Adam Xaver Šich           1,00 

 Lenka Šťastná (MŠ)           0,03 
 

Školní psycholožka  

 Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková        0,60 

 Iryna Oliinyk              0,40     PP od 14. 3. 2022 
 

Školní družina  

 Kateřina Musilová Klonová   vedoucí vychovatelka 1,00 

 Bc. David Kříž  0,58     PP do 31. 5. 2022 

 Linda Jakšová  0,58     PP od 1. 6. 2022 

 Bc. Ivana Linzmajerová   1,00     PP od 17. 3. 2022 

 Mgr. Svatopluk Řezníček  1,00     PP od 10. 1. 2022 

 Bc. Lucia Gáborová  1,00 

Bc. Martina Dostálová           MD 

Bc. Eva Zavřelová, DiS.           MD 
 

Přípravná třída  

 Žaneta Rudická             1,00 

 
 

Mateřská škola 

 Mgr. Eva Soldátová     zástupkyně ředitelky  1,00 

 Monika Lorencová            1,00 

 Daniela Pémová             1,00 
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 Mgr. Andrea Simoglu           1,00 

 Mgr. Magdalena Snášelová          1,00 

 Monika Sýkorová            1,00 

 Lenka Šťastná             0,65 

 Dana Tesařová             1,00 

Mgr. Gabriela Čaputová           MD 

Mgr. Veronika Kotlaříková          MD 

Mgr. Jana Kratochvílová          MD 

 
 

Asistenti pedagoga_______________________Třída_________  ___ Úvazek 

 Mária Dvořáková, DiS.       PT + ŠD      0,50 

 Hana Khouderová        PT + ŠD      0,50 

 Mgr. Stanislava Sadilová      I. A       0,75 

 Monika Sehnalová        I. B       0,50 

 Linda Jakšová         II. A + ŠD      0,75 

 Mgr. Bc. Hana Schubertová      II. B + ŠD      0,75  

 Mgr. Emília Kosová        III.        0,50 

 Monika Krčková         III. A + ŠD     0,83 

 Bc. Tereza Ježková        III. B + ŠD     0,64 

 Ivana Holubová         IV.        0,64 

 Robina Kadahová        VI. B       0,69 

 Bc. Petra Havlíčková       VII.       0,64 

 Marek Sitta          VIII. B      0,50 

 Lucie Krejčiříková        MŠ Žabky     1,00 

 Mgr. Bc. Monika Starcová      MŠ Rybky     0,75 

Magdaléna Rudická        MD 
 

Provozní pracovníci ZŠ 

 Petr Drobný          školník       1,00 

 Zhanna Dobrianska        uklízečka      1,00 PP od 15. 3. 2022 

 Linda Jakšová         uklízečka      0,50 

 Jaroslava Juranková        uklízečka      0,63 PP od 21. 4. 2022 

 Ilona Lakomá         uklízečka      0,69 

 Věra Mihoková         uklízečka      1,00 

 Ladislava Wagnerová       uklízečka      1,00 

 Mgr. Marie Zámečníková      uklízečka      0,20 

 Jaroslava Juranková        pomocnice v kuchyni  0,38 PP od 6. 6. 2022 

 Ilona Lakomá         pomocnice v kuchyni  0,69 

 Ivana Pernická         pomocnice v kuchyni  0,38 

 Ilona Petráková         pomocnice v kuchyni  0,50 

Vendula Martinec        uklízečka      MD 
 

Provozní pracovníci MŠ 

 Romana Konečná         školnice MŠ     0,50 

              pomocnice v kuchyni  0,50 

 Eva Grossmannová        uklízečka      0,63 

              pomocnice v kuchyni  0,50 

 Magda Grossmannová       uklízečka      1,00 
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2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků (ZŠ) 39 / 46 100 / 100 

z toho odborně kvalifikovaných 37,8 / 44 96,9 / 95,7 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 5 
 

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 7 
  

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

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci – počet: 15 
 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 
 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3  14 

36–50 let 2 15 

51 a více 1 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 3 

Celkem 7 39 

Rodičovská dovolená 0 5 

 

2.3 Školní asistenti 
 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  7,7 / 12     

z toho  a) asistent pedagoga:    12 

        b) osobní asistent:    0 

        c) školní asistent:    0 

            d) mentor:         0 

 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
 

 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 64 

Přírodní vědy 5 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
26 

Inkluze do škol 3 

Prevence násilí, subkultury 3 

Celkem 101 
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Typ kurzu 
Počet zúčastněných 

pracovníků 

Školení PO a BOZP (J. Hlaváčková, J. Zábranská, M. Zámečníková (pedagogičtí 

pracovníci) 
64 

Porada ředitelů ZŠ, Brno, Cejl 73 (J. Hlaváčková) 1 

Webinář I. – „Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.“, VIM, Hybešova 15, Brno 

(J. Hlaváčková) 
1 

Webinář II. – „Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.“, VIM, Hybešova 15, Brno  

(J. Hlaváčková) 
1 

Workshop – „Novela nařízení vlády č. 75/2005 Sb.“, MMB, Dominikánské nám 3. Brno 

(J. Hlaváčková) 
1 

Webinář – „Právní poradna“, VIM, Hybešova 15, Brno (J. Hlaváčková) 1 

Seminář – „Organizace a financování jazykové přípravy“, KÚ JmK, Cejl 73, Brno  

(J. Hlaváčková) 
1 

Webinář – „Škola Online pro učitele“, Bakaláři software s.r.o. (J. Zábranská) 1 

Seminář – „Elektronická podpora zápisu do ZŠ“, Malinovského 3, Brno (J. Zábranská)  1 

Webinář – „Oblastní kolokvium Předškolní a prvostupňové vzdělávání“ – oblast Brno-

město, SYPO, Křížová 22 (M. Svatoňová) 
1 

Webinář – „Čeština jako druhý jazyk na ZŠ II“, NPI, Křížová 22, Brno (T. Fukanová) 1 

Webinář – „Čeština jako druhý jazyk na ZŠ III“, NPI, Křížová 22, Brno (T. Fukanová) 1 

Webinář – „Odborný panel APIV A – KA4“, NPI, Křížová 22, Brno (T. Fukanová) 1 

Webinář – „Digitální technologie pro 1. st. ZŠ“, NPI, Křížová 22, Brno  

(M. Svatoňová, A. Řezníková) 
2 

Webinář – „Práce s daty, základy informatiky – 1. st. ZŠ“, NPI, Křížová 22, Brno 

(A. Řezníková) 
1 

Webinář – „Práce s daty, základy informatiky – 2. st. ZŠ“, NPI, Křížová 22, Brno 

 (A. Řezníková) 
1 

Webinář – „Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce“, VIM, Hybešova 15, 

Brno (E. Harachová) 
1 

Seminář – „Kurz Feuersteinovy metody instrumentálního vzdělávání pro pedagogy 

základních škol“, MMB, Dominikánské nám. 1, Brno (D. Hánová) 
1 

Webinář – „Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti a efektivnímu učení“, 

Descartes, v.o.s. (V. Hlubinková) 
1 

Webinář – „Psychohygiena učitele“, Infra, s.r.o., Tyršova 241, Stařeč (D. Valerianová)  1 

Mezinárodní konference – „Multidisciplinární vztahová podpora rodin v krizi“, 

Místodržitelský palác, Moravské nám 1., Brno (I. Oliinyk) 
1 

Seminář – „Příprava občanů k obraně státu pro učitele“, POKOS KVV Brno (T. Luterová, 

J. John) 
2 

Vzdělávací program „Florbal pro školy“, AŠSK ČR, Starobylá 1a, Praha 4 (J. John) 1 

Webinář „Flag football – zapojení netradičních her v hodině TV“ (J. John) 1 

Vzdělávací program „ Basketbal ve škole – jednoduše a zábavně“, AŠSK ČR, Starobylá 1a, 

Praha 4 (J. John) 
1 

Setkání výchovných poradců ZŠ v Brně, ÚP Polní 37 (L. Humpová) 1 

Pracovní seminář metodiků prevence, PPP Sládkova (K. Horáková) 1 

Schůzka sekce Tv I. st., ZŠ J. Babáka (D. Hánová) 1 

Schůzka sekce Tv II. st., Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše (M. Svoboda) 1 

Odborná exkurze – „Automobilový průmysl ČR“, v rámci projektu iKAP II, Technické 

muzeum Tatra Kopřivnice (P. Francová, T. Luterová) 
2 

Webinář – „Zákon o pedagogických pracovnících, ProfiEduca s.r.o. (I. Lančaričová) 1 

Webinář – „Financování škol aktuálně, TSM, spol. s r.o., Zámečnická 2, Brno 

(I. Lančaričová) 
1 

Seminář – „Financování pedagogické intervence nově“, Seminaria s.r.o., Radlická 3, Praha 

(I. Lančaričová) 
1 

Webinář – „Změny v oblasti PAM – nemocenském v souvislosti s karanténou“, VEMA, 

Okružní 3a, Brno (I. Lančaričová) 
1 

Webinář – „Změny v oblasti PAM – zaměstnávání cizinců, zvláštní předpisy pro 

zaměstnávání cizinců z UK“, VEMA, Okružní 3a, Brno (I. Lančaričová) 
1 

Celkem 101 
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Část III. 
 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
 

Ročník Počet žáků 
Prospělo 

s  vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

I. A 23 22 1 0 0 

I. B 24 20 3 1 1 

II. A 18 14 4 0 0 

II. B 19 15 4 0 0 

II. 21 21 0 0 0 

III. A 24 

 
15 8 0 0 

III. B 22 12 10 0 0 

III. 24 24 0 0 0 

IV. A 23 7 16 0 0 

IV. B 23 10 11 1 1 

IV. 25 21 4 0 0 

V. A 24 13 9 2 2 

V. B 22 9 13 0 0 

V. 27 21 6 0 0 

Celkem za I. stupeň 319 224 89 4 4 

VI. A 25 10 15 0 0 

VI. B 23 6 17 0 

 
0 

VI. 16 13 2 0 0 

VII. A 26 6 20 0 0 

VII. B 26 8 17 1 1 

VII. 20 10 10 0 0 

VIII. A 26 8 17 0 0 

VIII. B 28 6 22 0 0 

IX. A 22 7 15 0 0 

IX. B 23 6 16 0 0 

Celkem za II. stupeň 235 80 151 1 1 

Celkem za školu 554 304 240 5 5 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 
 

 

 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  424 

 Průměr na jednoho žáka: 1,01 
 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1 
 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 

 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 3 9 4 29 11 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0,00 

3 0 0,00 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 44 75,86 

nižší ročník / 5. ročník 10 / 4 17,24 / 6,90 

Celkem 58 100 
 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 110 

Důvody: stěhování, migrace cizinců, návrat na Ukrajinu. 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 206 

Důvody: výuka českého jazyka pro cizince, migrace cizinců, příchod z Ukrajiny. 
 

Část IV. 

 

4.0 Hodnocení základní školy nebo jejích součástí 
 

4.1. Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  

4.1.1 V lednu 2022 byla realizována inspekční činnost ČŠI formou inspekčního elektronického 

zjišťování (INEZ) ve dvou oblastech – prevence rizikového chování se zaměřením na oblast 

kyberšikany a podpory nadaných, talentovaných a mimořádně nadaných žáků ve školách.  

Toto elektronické zjišťování bylo určeno pro metodiky prevence a výchovné poradce, pro které 

byly připraveny k vyplnění dva elektronické formuláře INEZ. 
 

4.1.2 Ve dnech 21. a 22. dubna 2022 proběhla tematická inspekční činnost – metodicky orientovaná 

návštěva ČŠI ve škole, která byla zaměřená na podporu škol, které integrují a vzdělávají vyšší 

počet ukrajinských dětí a žáků. 
  

4.1.3 Ve dnech 17.–19. 5. 2022 proběhlo v naší škole prostřednictvím inspekčního systému 

elektronického testování InspIS SET výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 5. ročníku 

základních škol 2022. 

Testování bylo zaměřeno na hodnocení výsledků vzdělávání v kontextu sledování různých 

dopadů pandemie nemoci covid-19, která významně zasáhla vzdělávání žáků v jednotlivých 

školách. Zjišťování výsledků vzdělávání bylo zaměřeno na široké spektrum vzdělávacích oborů 

podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (Český jazyk, Matematika, 

Anglický jazyk; Člověk a jeho svět, Přírodovědná gramotnost, Studijní dovednosti).  
 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Z hodnocení ČŠI vyplynulo, že škola nadstandardně zvládla plně v souladu s platnými pokyny 

MŠMT v krátkém časovém úseku od března 2022 přijmout a postupně začlenit do běžných tříd 

128 nových ukrajinských žáků. 

Při závěrečném pohovoru s vedením školy bylo oceněno, že vše probíhalo ve velmi přátelské 

atmosféře, novým ukrajinským žákům byly poskytnuty nejen školní pomůcky, kurzy českého jazyka, 

ale i odborná pomoc ve formě rodilé ukrajinské psycholožky. Velmi kladně byl hodnocen 

individuální přístup ke všem žákům a velké množství metod a forem práce, které vyučující používají 

ve svých hodinách. 

 

4.3  Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: --- 

 

4.4  Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: --- 
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Část V. 

 

5.0 Výkon státní správy 
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2022/2023 se uskutečnil ve dnech 7. a 8. dubna 2022 

v řádném termínu a zvláštní zápis ve dnech 9. a 10. června 2022 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb., 

ze dne 21. 3. 2022 (Lex Ukrajina). Zápis patří mezi nejdůležitější akce školy, proto jsme se na něj 

náležitě připravili. Děti za odměnu dostaly malý dáreček, který pro ně vyrobili žáci naší školy, a pamětní 

list. 
K zápisu bylo přihlášeno celkem 101 dětí, z toho zákonní zástupci 19 dětí zažádali o odklad 

a 33 žáků bylo přijato i na jinou základní školu. Z našeho spádového obvodu pochází 29 dětí, 

z jiných spádových obvodů celkem 72 dětí. 

 

Údaje o zápisu k předškolnímu vzdělávání 
 

Zápis pro školní rok 2022/2023 do čtyřtřídní Mateřské školy Rybníček, která je součástí Základní 

školy a Mateřské školy, Brno, Staňkova 14, příspěvkové organizace, probíhal ve dnech 2. 5. – 4. 5. 

2022 elektronickou formou. 

Bylo přijato 32 dětí, 67 dětí nebylo možné z kapacitních důvodů přijmout.  
 

5.1 Rozhodnutí ředitele 
 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky   19 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 346 0 

 

 

 

 

Část VI. 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 
 

Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Hlavním cílem v souvislosti s prevencí sociálně patologických jevů je zvyšování odolnosti dětí 

a mládeže vůči sociálně patologickým jevům. Dalším cílem je obeznámit žáky s nejčastějšími 

mylnými názory a problémy týkající se léků a drog, věnovat větší pozornost dospívající mládeži 

a sexuální výchově a zabývat se rozborem školní šikany a jejími následky. Budeme žáky vést 

prostřednictvím poznávání rozdílných kultur k pochopení a k toleranci mezi lidmi. 

Je potřeba i nadále plnohodnotně využívat schránky důvěry a konzultačních hodin metodika 

prevence, výchovného poradce, školního psychologa ve škole i on-line schránky důvěry projektu 

„Nenech to být“. 

V rámci Minimálního preventivního programu (dále jen MPP) je sledováno případné 

záškoláctví, kouření, drogová závislost, gamblerství, rasismus a šikanování, přičemž zjištěné případy 

jsou řešeny výchovnou poradkyní, metodičkou prevence, školní psycholožkou a vedením školy 
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(popřípadě OSPOD a Policií ČR). Škola využívá jednorázové akce pro jednotlivé ročníky 

dle nabídek dalších odborných pracovníků s možností následné konfrontace, jakožto odrazu zpětné 

vazby pro učitele i žáky. 

Žáci I. i II. stupně se stihli účastnit celé řady preventivních a výukových programů zaměřených 

na dopravní výchovu, protidrogovou problematiku, kriminalitu, trestní činnost, osobní bezpečí, 

vztahy. V této souvislosti škola využívala služeb PPP Sládkova, dále pak Centra prevence – Sdružení 

Podané ruce, krizového centra pro děti a mládež – Spondea, Amavet, nízkoprahový klub Lavina, klub 

Dráček a mnoho dalších. Ve spolupráci, která se nám velmi osvědčila a byla pro děti přínosná, 

budeme i nadále pokračovat. 

Ve škole pracuje školní parlament vedený školní psycholožkou. Zasedání školního parlamentu 

se konaly pravidelně v intervalu 1x za 3 týdny, kde žáci mohli realizovat své návrhy a připomínky na dění 

ve škole. Školní parlament uspořádal několik akcí pro žáky i rodiče – např. Halloween, Den učitelů, 

koncert „Přivítáme léto“. 
Členové pedagogického sboru se snaží při realizaci MPP o vhodné využití volného času žáků 

prostřednictvím nabídky volnočasových aktivit – zapojení se do kroužků ve škole i mimo ni, účast 

co největšího počtu žáků ve sportovních, literárních či výtvarných soutěžích. Spolupráce s rodiči 

probíhala prostřednictvím třídních učitelů na třídních schůzkách, telefonicky nebo e-mailem, 

v závažnějších případech na výchovných komisích ve spolupráci s výchovnou poradkyní, 

psycholožkou, metodičkou prevence a vedením školy. Rodiče žáků jsou informováni o problematice 

drog, kouření a šikanování na ZŠ a možnosti jejich řešení ve spolupráci se školou. Poskytují se jim 

také informace o institucích zabývajících se touto problematikou a v případě zájmu se předávají 

i dostupné materiály. Pro rodiče jsou pořádány v průběhu školního roku vzdělávací semináře a další 

aktivity, kterých se mohou společně se svými dětmi zúčastnit. Letos se podařilo pro rodiče uspořádat 

několik workshopů, např. Kariérní poradenství ve škole, Aktuální možnosti pomoci ukrajinským 

uprchlíkům, představení Školního poradenského pracoviště rodičům uprchlíků. Rodiče se také mohli 

zúčastnit i dalších aktivit probíhajících ve škole, např. „Den matek“ nebo koncertu pěveckého sboru 

Paprsek. 

Spolupráce s rodiči je dobrá, mnozí z nich mají zájem o řešení vzniklých problémů, snaží se 

vyjít vstříc jak svým dětem, tak i požadavkům učitelů a školy.  

I nadále je nezbytné, aby každý pedagogický pracovník dbal nadále na uplatňování prevence 

sociálně patologických jevů u žáků komplexně, tj. aby tato problematika byla začleňována do výuky 

tak, aby se stala přirozenou součástí jednotlivých předmětů a nebyla pojímána jako nadstandardní 

aktivita metodika prevence či školy. 

V tomto školním roce se výchovné poradkyni ve spolupráci se školní psycholožkou a se všemi 

vyučujícími v 9. ročníku podařilo dobře připravit žáky k přijímacím zkouškám na střední školy 

a zajistit informovanost žáků i rodičů o změnách v přijímacím řízení. 

  

 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  
 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet 

kvalifikace, specializace dosažené 

vzdělání 

výchovný poradce 1 + 1 Kvalif. kurz, Čj-On + 1. st., spec. ped.   VŠ 

školní metodik prevence 1 + 1 Kvalif. kurz, Bio-Ch + 1. st. VŠ 
 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,6 + 0,4 Psychologie VŠ 

školní speciální pedagog  - - - 
 
 



 

 17 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce 0 1 1 / 0 

školní metodik prevence 0 2 0 

školní psycholog 0 2 0 

školní speciální pedagog 1 0 0 
 

 

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků 

 Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 výchovný poradce: pracovní setkání výchovných poradců ZŠ v Brně, ÚP Polní 37 

 školní metodik prevence: pracovní seminář metodiků prevence, PPP Sládkova 

 školní psycholog: pracovní setkání školních psychologů 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0 
 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 0 
 

 

 

6.3 Individuální integrace 
 

Ročník Počet žáků 
Stupeň podpůrného opatření 

IVP 
2 3 4 

1. 4 2 2 0 1 

2. 6 2 4 0 1 

3. 8 1 6 1 6 

4. 9 2 7 0 7 

5. 7 4 3 0 4 

6. 7 4 3 0 3 

7. 9 4 5 0 2 

8. 5 3 2 0 4 

9. 7 4 3 0 5 

MŠ 3 0 3 0 2 

Přípravná třída 2 1 1 0 0 

Celkem 67 27 39 1 35 

 

6.4 Skupinová integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0 0 0 
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Část VII. 

 

7.0 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

7.1 Další údaje o škole  

 Výuka anglického jazyka v 1. a 2. roč. 

 Výuka konverzace v anglickém jazyce v 2. až 5. roč. 

 Volitelné předměty v 6.–9. roč. 

 Výuka českého jazyka – jazyková příprava EU a TZ 

 Dyslektický kroužek 

 Doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem 

 Žákovská knihovna  

 Škola v přírodě 

 Zahraniční zájezdy 

 Projektové dny 

 Zapojení odborníka z praxe do výuky 

 Dopravní výchova 

 Plavání, bruslení 

 

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy 

 

Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 0 0 

Přírodní vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 2 21 

Umělecké obory 3 33 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

2 18 

Celkem 7 72 

 

 

 

7.2.1 Soutěže a olympiády  

 

 Matematická olympiáda – úspěšní řešitelé školního kola: 
 

 6. ročník Yanran Xu VI. A 

 7. ročník Bruno Wacław Bonczar VII. B 

 9. ročník Mircea-Sebastian Turtureanu IX. A 

 

Všichni úspěšní řešitelé postoupili do městského kola MO. 

 Yanran Xu ze VI. A se stala úspěšnou řešitelkou městského kola MO  
 a obsadila pěkné 7. místo. 
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 Soutěž v anglickém jazyce – nejúspěšnější řešitelé školního kola: 
 

Kategorie I. A  6.–7. ročník 

 1. místo Sunčica Škorić VI. A postup do okresního kola 

 2. místo  Andrea Valeri Pencheva VII. B 

 3. místo Cileen Abo Ghanem VI. B 
 

Kategorie II. A  8.–9. ročník 

 1. místo Dušica Škorić VIII. A  postup do okresního kola 

 2. místo  Teresa Lins IX. A 

 3. místo Mircea-Sebastian Turtureanu IX. A 

 

 V okresním kole a ve velké konkurenci obsadila: 

 1. místo Sunčica Škorić  v kategorii I. A 

 3. místo Dušica Škorić v kategorii II. A 

 

 

 Matematický klokan – nejúspěšnější řešitelé školního kola: 
 

Kategorie Cvrček 

 1. místo Verona Budajová III. B 

 2. místo  Sebastian Richter III. A 

 3. místo Jakub Škrdlík III. B 
 

Kategorie Klokánek 

 1. místo Adéla Banovská V. A 

 2. místo  Kateryna Marchuk V. B 

 3. místo Dunja Davidović V. B 
 

Kategorie Benjamin 

 1. místo Maksym Matyash VII. B 

 2. místo  Nguyen Tuan Anh VII. B 

 3. místo Yanran Xu VI. A 
 

Kategorie Kadet 

 1. místo Sahil Ahmadzai IX. A 

 2. místo  Tomáš Horák  IX. A 

 3. místo Valentyn Zacharčuk IX. B 

 

 

 Pythagoriáda – nejúspěšnější řešitelé školního kola: 

 Sunčica Škorić VI. A Matouš Modra IX. A 

 Maksym Matyash VII. B Tobiáš Kučera IX. B 

 Dušica Škorić VIII. A Roman Marchuk IX. B 

 Andrii Soltanovskyi VIII. B 

 

 

 Žabáčkova miniolympiáda 4. tříd  
 

 1. místo Peijun Rich He IV. A 

 2. místo  Andriy Banyk  IV. A 

 3. místo Daniel Schwarz IV. B 

 



 

 20 

 

 Mladý chemik ČR – nejúspěšnější řešitelé školního kola: 
 

 1. místo Tobiáš Kučera IX. B – postup do městského kola 

 2. místo Mircea-Sebastian Turtureanu IX. A – postup do městského kola 

 3. místo Valentyn Zacharčuk IX. B – postup do městského kola 

 

 Pěvecká soutěž pro I. st. – nejúspěšnější zpěváci školního kola 
 

 Mak Hrvanović II. B 

 Kateřina Rohanová III. A 

 Rebecca Obeng V. B 

 

 

7.2.2 Činnost školního pěveckého sboru „Paprsek“ 
 

 Vystoupení pěveckého sboru Paprsek a žáků VIII. B pro rodiče – 2. 6. 2022. 

 

 

7.2.3 Sportovní soutěže 

 

V průběhu celého školního roku proběhla na naší škole řada sportovních akcí a soutěží, do kterých 

se zapojila většina žáků naší školy a které navazují přímo na hodiny tělesné výchovy. 
 

Seznam soutěží pořádaných ve škole: 
 

 školní turnaj  – vybíjená  pro 2. až 9. r. 

 školní turnaj  – florbal  pro 6. až 9. r.  

 školní turnaj  – fotbal  pro 6. až 9. r.  

 školní turnaj  – volejbal pro 8. a 9. r. 

 školní turnaj  – basketbal pro 6. až 9. r.  

 školní turnaj  – přehazovaná pro 6. až 9. r.  

 školní turnaj  – házená pro 6. až 9. r.  

 soutěž  – šplh na tyči pro 1. až 9. r. 

 soutěž – Čertovské skákání pro 1. až 5. r. 

 soutěž – dálka z místa pro 1. až 9. r. 

 soutěž – člunkový běh pro 6. až 9. r. 

 soutěž – Plank pro 6. až 9. r. 

 soutěž – sed-leh pro 6. až 9. r. 

 soutěž – sed u zdi pro 6. až 9. r. 

 soutěž – shyby pro 6. až 9. r. 

 soutěž – autové vhazování  pro 6. až 9. r. 

 soutěž – kliky pro 6. až 9. r. 

 soutěž – atletika pro 1. až 5. r. 

 Světová taneční soutěž pro jednotlivce, skupiny i třídy 

 Letní světový štafetový běh na hřišti školy 

1. místo družstvo Evropy 

2. místo družstvo ČR 

3. místo družstvo Brna 
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7.2.4 Aktivity školy 
 

Datum Třída Akce – Staňkova 
 

ZÁŘÍ 2021  

1. 9.  Přivítání prvňáčků ve škole  

  Přivítání dětí z přípravné třídy ve škole 

  Zahájení školního roku ve třídách, testování žáků 

  Schůzka 1. st. – metodika sportu v Tv 

  Organizační porada 

2. 9.  Školní řád, poučení o bezpečném chování a základních hygienických 

pravidlech souvisejících s nástupem žáků do školy 

  Testování žáků 1. r. a přípravné třídy 

 2.–9. r. Rozdávání učebnic, organizační záležitosti ve třídách 

3. 9.  Rozdávání učebnic, organizační záležitosti ve třídách 

6. 9.   Testování žáků ve třídách 

  Třídní schůzky 

7. 9.  3. A, B Plavání na ZŠ Herčíkova 

8. 9.  1. A, B Focení ve třídě 

  Seminář – „Organizace a financování jaz. přípravy“, KÚ JmK, Cejl 73, Meta 

o.p.s  

9. 9.  Testování žáků ve třídách 

10. 9.  Jednání na budově Botanická 

  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

14. 9. 3. A, B Plavání 

  Schůze učitelů Tv, Gymnázium, tř. Kpt. Jaroše 

16. 9.  Hlášení do školního rozhlasu 

  Schůzka SPP (kontrola IVP) 

  Adaptační aktivita v rámci projektu MAP 

20. 9.  Schůzka „Pedagogů ZŠ“ v rámci projektu MAP 

 9. A Schůzka pro rodiče žáků 9. A – informace k přijímacím zkouškám 

21. 9.  Nastavení internetu ve třídách – 1. p. 

22. 9.   Schůzka pro rodiče žáků 9. B – informace k přijímacím zkouškám 

  Schůzka pro rodiče žáků 9. B – informace k přijímacím zkouškám (aj) 

23. 9.  Adaptační aktivita v rámci projektu MAP 

24. 9. 9. A  Školní kolo „Mladý chemik“ 

27. 9. 6. B Preventivní program – „Třída jako tým“ 

28. 9.  Státní svátek – Den české státnosti 

29. 9.   Setkání metodiků prevence, PPP Sládkova 

 4. B Třídní schůzka 4. B 

30. 9.  Návštěva Mgr. Pražákové a PhDr. Štěpánkové ve škole 

 3. B Preventivní program – „Popletená pohádka“ 

ŘÍJEN 2021  

1. 10.   Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

 9. A Kariérní testování (1. část) 

 9. B Kariérní testování (1. část) 

4. 10. 6. A Preventivní program – „Třída jako tým“ 

6. 10.  Seminář – „Elektronická TK a její použití“ 

7. 10. 7. B Exkurze – „Památník L. Janáčka“ 

  Seminář – „Organizace a financování jazykové přípravy“ 

8. 10.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

  Ředitelské volno – Volby do Parlamentu České republiky 
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11. 10. 5. B Preventivní program – „Třída jako team“ 

12. 10.  3. A Preventivní program – „Popletená pohádka“ 

14. 10.  3.–9. r. Schůzka školního parlamentu (3.–9. r.), knihovna 

  Schůzka školské rady 

15. 10.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

 9. A Kariérní testování 

 9. B Kariérní testování 

18. 10.  Pedagogická rada a plán práce – Staňkova 

19. 10.  9. A Preventivní program – „Intimita a sexuální chování“ 

 2. B Dopravní výchova, Amavet, Cacovická 

  Pedagogická rada a plán práce – Botanická 

20. 10. 3.–9.r. Schůzka školního parlamentu (3.–9. r.), knihovna 

 2. A Dopravní výchova, Amavet, Cacovická 

  Relaxační program pro učitele – „Aromaterapie“ 

21. 10. 9. B Preventivní program – „Intimita a sexuální chování“ 

22. 10.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

25. 10. 5. B Dopravní výchova, Amavet, Cacovická 

26. 10. 5. A, B Exkurze – Praha 

 3. B „Sociometrie“ 

27. 10.  Podzimní prázdniny 

28. 10.  Státní svátek – Den vzniku samostatného Československa 

29. 10.  Podzimní prázdniny 

LISTOPAD  2021  

1. 11. 5. B Třídní schůzky 

2. 11. 6.–9.r. Pythagoriáda 

3. 11.  Vánoční focení 

  Hlášení školního rozhlasu 

4. 11.  Seminář – „Psychohygiena učitele“, on-line webinář 

5. 11.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

8. 11.   Testování žáků (antigenní testy) 

 6. A Vzdělávací program – knihovna Jiřího Mahena 

  Hovorové hodiny ZŠ 

9. 11. 5. A Vzdělávací program – „Jak se stavělo“ 

  Workshop k projektu Participativní rozpočet do škol 

10. 11.   Jednání s auditorkou MČ Brno-Královo Pole 

11. 11. 7. A Preventivní program – „Rizika a dopady příležitostného užívání návykových 

látek“ 

 7. B Preventivní program – „Rizika a dopady příležitostného užívání návykových 

látek“ 

15. 11.   Testování žáků (antigenní testy) 

 7. B Vzdělávací program – knihovna Jiřího Mahena 

  Hlášení školního rozhlasu 

  Setkání projektového týmu v rámci projektu „Podpora předškolního 

a základního vzdělávání ve městě Brně“ a pedagogů ZŠ – spolupráce s MŠ 

16. 11. 9. A Kariérní testování 

17. 11.  Den boje za svobodu a demokracii 

18. 11. 9. B Kariérní testování 

  Schůzka vedení školy se žáky – projekt „Participativní rozpočet do škol“ 

  Schůzka VP, KÚ JmK Brno, Cejl 73 

19. 11.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

22. 11.  Testování žáků (antigenní testy) 
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23. 11  Vánoční focení 

  Oblastní kolokvium projektu SYPO metodického kabinetu pro 1. st., téma: 

Nová informatika, v on-line prostředí Teams 

24. 11.  8. B Vzdělávací program – knihovna Jiřího Mahena 

26. 11.  8. A Vzdělávací program – knihovna Jiřího Mahena 

 9. A, B Exkurze – ISŠA, Den otevřených dveří 

29. 11.  Testování žáků (antigenní testy) 

 1. A Hovorové hodiny 

 4. A Hovorové hodiny 

30. 11.  Odborný panel APIV A–KA4, on-line, NPI 

 1. A Hovorové hodiny  

PROSINEC  2021  

6. 12.  Testování žáků (antigenní testy) 

7. 12.  Jednání – inventarizace 

8. 12.  On-line seminář – „Pracovní doba ve školách“ 

9. 12. 7. A, B Výzkum PdF  

10. 12.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

13. 12. 4. B Preventivní program – „Dobrodružná cesta“ 

14. 12.  Kariérní poradenství 

15. 12.  Kolaudace střechy a retenční nádrže, fa TOMIreko, MČ Královo Pole 

16. 12. 8. A Preventivní program – „Rizika a dopady dlouhodobého užívání návykových 

látek“ 

 8. B Preventivní program – „Rizika a dopady dlouhodobého užívání návykových 

látek“ 

21. 12.  Vánoční program po třídách  

  Předání ocenění za sportovní soutěže ve třídách 1. st. 

22. 12.  Vánoční besídky ve třídách 

  Vánoční koncert s překvapením 

23. 12.   Vánoční prázdniny 

LEDEN  2022  

3. 1.  Testování pedagogických pracovníků (antigenní testy) 

  Testování žáků (antigenní testy) 

  Kulatý stůl – D. Trunda z 5. B, SVP Hlinky 

4. 1.  Konzultace – kariérní poradenství 

5. 1.   Hlášení školního rozhlasu  

  Vyhlášení hlasování – Participativní rozpočet do škol 

  Konzultace – kariérní poradenství 

6. 1.  Testování žáků (antigenní testy) 

 6.–9. r. Výukový program – „Leonardo da Vinci“ 

10. 1.  Testování pedagogických pracovníků (antigenní testy) 

  Testování žáků (antigenní testy) 

  Schůzka metodického sdružení 1. st. 

11. 1.  Konzultace – kariérní poradenství 

12. 1.  Konzultace – kariérní poradenství  

13. 1.  Testování pedagogických pracovníků (antigenní testy) 

  Testování žáků (antigenní testy) 

17. 1.  Testování pedagogických pracovníků (antigenní testy) 

  Testování žáků (antigenní testy) 

  Hovorové hodiny ZŠ 

19. 1.  I. pololetní pedagogická rada – Botanická 

20. 1.  I. pololetní pedagogická rada – Staňkova 
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21. 1.  Tisk kontrolních seznamů hodnocení pro TU 

24. 1.  Testování pedagogických pracovníků (antigenní testy) 

  Testování žáků (antigenní testy) 

25. 1.  Tisk výpisů vysvědčení 

26. 1.  Jednání – asistent pedagoga 1. B 

  Městské kolo MO  

27. 1.  Krajské kolo – Mladý chemik  

ÚNOR 2022  

31. 1. 1.–5.r. Rozdání výpisů pololetního vysvědčení 

 6.–9.r. Rozdání výpisů pololetního vysvědčení 

1. 2.  Hlášení školního rozhlasu 

  Výchovná komise – 7. B 

  Výchovná komise – 5. r. 

2. 2.  Vyhlášení nejlepších sportovců, 2. st., tělocvična 

4. 2.  Pololetní prázdniny 

7. 2.  Schůzka s rodiči – 7. B 

  Schůzka s rodiči – 7. B 

  Výchovná komise – 5. r. 

8. 2.  Schůzka se zástupci Kooperativy 

10. 2. 6.–9. r. Olympiáda z Aj – školní kolo – písemná část 

 3. A Preventivní program – „Dobrodružná cesta“ 

 6.–9.r. Olympiáda z Aj – školní kolo – písemná část 

11. 2.  Jednání na budově Botanická 

14. 2.  Překvapení na Valentýna 

  Schůzka s rodiči – 7. B 

  Schůzka s rodiči – 7. B 

15. 2.  Schůzka ŠPP 

  Schůzka s rodiči – 1. A 

16. 2. 9. B Přijímačky nanečisto (matematika) 

 9. B Přijímačky nanečisto (český jazyk) 

17. 2.  Vztahy ve třídě 5. B – „Sociometrie“ 

18. 2.  Jednání na budově Botanická 

22. 2.  Seminář – „Elektronická podpora zápisu do 1. tříd ZŠ“, MMB Malinovského 

nám. 1 

 6. A, B Planetárium – „Vesmír a hvězdy“ 

23. 2. 9. A Přijímačky nanečisto (matematika) 

 9. A Přijímačky nanečisto (český jazyk) 

24. 2.  Hlášení do školního rozhlasu 

  Vztahy ve třídě 5. A – „Sociometrie“ 

25. 2.  Jednání na budově Botanická  

28. 2.  On-line setkání metodiků prevence 

  Pohovor – učitel Aj 

BŘEZEN  2022  

2. 3.  Pohovor – asistent pedagoga 

3. 3.  Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

  Pohovor – asistent pedagoga 

 5. A Vztahy ve třídě – seznámení s výsledky sociometrie 

 5. B Vztahy ve třídě – seznámení s výsledky sociometrie 

4. 3.   Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

 3. A Planetárium – „Robinsonka 2D“ 

14. 3.  Přijímání nových žáků 
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15. 3.  Přijímání nových žáků 

 1.–5. r. Focení – „Den matek“ 

  Webinář – „Metody a formy práce vedoucí ke čtenářské gramotnosti 

a efektivnímu učení“ 

  Okresní kolo soutěže v Aj, kat. I. A  

  Okresní kolo soutěže v Aj, kat. II. A 

16. 3.  Přijímání nových žáků 

  Návštěva MŠ v prvních třídách 

17. 3.   Přijímání nových žáků 

  Focení – „Den matek“, pro 1.–5. r., PT 

  Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

18. 3.  Přijímání nových žáků 

  Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

21. 3.   Přijímání nových žáků 

 7. A Preventivní program – „Komunikace hrou“ 

 2. A, B Planetárium – „Se zvířátky o vesmíru“ 

  Schůzka metodického sdružení 1. st. 

22. 3.  Přijímání nových žáků 

  Seminář – „Elektronická podpora zápisu do 1. tříd ZŠ“ 

  Jednání na MČ ohledně žáků z Ukrajiny, porada ředitelů ZŠ 

23. 3.  Přijímání nových žáků 

  Den otevřených dveří v ZŠ  

  Světová taneční soutěž a křest nového ozvučení v tělocvičně 

  Vyhlášení výsledků světové taneční soutěže 

24. 3.  Přijímání nových žáků 

  Mimořádná porada ředitelů ZŠ, Cejl 73 

25. 3.  Přijímání nových žáků 

28. 3. 7. B Preventivní program – „Komunikace hrou“, 

29. 3.  Porada ředitelů MŠ, ÚMČ Brno-Královo Pole 

30. 3.  Jednání – asistentka  

31. 3.   Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

  Jednání o rekonstrukci ŠD se zástupci MČ Brno-Královo Pole 

DUBEN    2022  

5. 4. 6. A Výukový program – „Vesmír“ pro děti ze ŠD 

  Jednání o rozpočtu na r. 2022 

6. 4.  Seminář – „Práce s třídním kolektivem II“, PPP Sládkova 

  Jednání o opravě suterénu ŠD – zástupci MČ Brno-Královo Pole 

  Třídní schůzka pro rodiče nových žáků z Ukrajiny 

7. 4.   Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

  Zápis do 1. tříd  

8. 4.  Kurz „Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování“ 

  Zápis do 1. tříd  

11. 4.  Preventivní program – „Dobrodružná cesta“ 

  III. čtvrtletní porada 

  Hovorové hodiny 

12. 4. 1. A Hovorové hodiny 

  III. čtvrtletní porada – Botanická 

13. 4.  Schůzka ŠPP a ŠD 

14. 4.  Velikonoční prázdniny 
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15. 4.  Státní svátek – Velký pátek 

18. 4.  Velikonoční pondělí 

19. 4.  Oblastní kolokvium projektu SYPO – „Prvostupňové vzdělávání ZŠ“, NPI 

ČR, on-line Teams  

20. 4. 1. A Hovorové hodiny 

21. 4. 5. A Výukový program – „První pomoc“ 

  Tematická inspekční činnost zaměřená na podporu škol, které integrují 

ukrajinské žáky 

22. 4.  Tematická inspekční činnost zaměřená na podporu škol, které integrují 

ukrajinské žáky 

25. 4.  Jednání s rodiči – 3. r. 

 4. A   Preventivní program – „Dobrodružná cesta“ 

  Třídní schůzka pro rodiče nových žáků z Ukrajiny, II. st. 

26. 4.  Seminář POKOS – „Školení pro pedagogy ZŠ a SŠ“ 

  Den učitelů, hotel Avanti 

  Jednání se ZŘ MŠ 

27. 4. 1. A Výukový program – „Vzhůru nohama“ 

  Schůzka v rámci hudebně-vzdělávacího projektu „OnStage na ZŠ Staňkova“ 

  Dodatečný zápis do 1. r. 

28. 4. 6. A Projektový den – „Den Země“ 

 1. B Výukový program – „Vzhůru nohama“ 

29. 4. 1.–9. r. Projektový den – „Den Země“ 

 6. A Preventivní program – „Zážitky na dluh“ 

KVĚTEN  2022  

3. 5.  Hlášení školního rozhlasu 

  Porada ředitelů ZŠ, Dominikánské nám 3. 

4. 5.  Schůzka školního parlamentu, knihovna 

5. 5. 1. A Bijásek – „Zdeněk Miler“ 

6. 5. 1. B Bijásek – „Zdeněk Miler“ 

 3. A Přijímací řízení pro pozici AP 

10. 5.  Bijásek – „Zdeněk Miler“ 

  Webinář – „Právní poradna – školská legislativa“ 

  Výchovná komise, 7. r. 

  Den matek ve třídě 3. A 
11. 5.  Prohlídka prostor ŠD Botanická – ŘŠ z MŠ Vackova 

  Schůzka školního parlamentu, knihovna 

  Bijásek – „Animovaný film“ 

 8. A Výzkum – „Šetření klimatu multikulturních škol“ 

  Webinář – „Čeština jako druhý cizí jazyk na ZŠ II.“  

12. 5.  Focení tříd 

13. 5. 3. A Bijásek – „Miloš Macourek a Adolf Born“ 
16. 5. 8. B Výukový program – „Světelná laboratoř“ 

  Jednání o přijetí dětí do MŠ 

17. 5. 5. r. Testování ČŠI – (Botanická) 

  Bijásek – „Miloš Macourek a Adolf Born“ 

18. 5. 5. A Testování ČŠI 

  Návštěva starostky MČ v ZŠ 

  Schůzka školního parlamentu, knihovna 

  Výukový program – „Hvězdný cirkus 3D“, pro sPv 7. r. 

  Porada předmětových komisí 2. st. 

19. 5. 5. B Testování ČŠI 

 6. B Preventivní program – „Zážitky na dluh“ 
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20. 5. 5. A, B Preventivní program – „Úvod do závislostí“ 

 3. A Bijásek – „Miloš Macourek a Adolf Born“ 

 8. A, B Preventivní program – „Intimita a sexuální chování“ 

23. 5.  Webinář – „Novela nařízení vlády č.75/2005 Sb.“ 

 8. A Výukový program – „Světelná laboratoř“ 

  Metodické sdružení 1. st 

24. 5.  Exkurze – „Automobilový průmysl ČR“ 

 2. B Školní výlet – „ZOO Hodonín“ 

 5. A, B Školní výlet – „Macocha“ 

  Návštěva ze SPC ve třídě 3. A 

  Hlášení školního rozhlasu 

  Organizační porada předmětových komisí 2. st. 

25. 5. 3. A, B Školní výlet – „ZOO Jihlava“ 

  Návštěva z PPP Sládkova ve třídě 1. A 

  Seminář – „Čeština jako druhý cizí jazyk na ZŠ III“ 

  Rockové zábavné odpoledne pro žáky, učitele i rodiče s kapelou Centra 

Kociánka HUSTEJ ROCK 

26. 5. 1. A Školní výlet – „ZOO Brno“ 

 6. A Školní výlet – „Pálava“  

 6. B Školní výlet – „Brněnská přehrada“ 

 8. A Školní výlet – „Jehnice, Lelekovice“ 

27. 5. 7. B Školní výlet – „ZOO Olomouc“ 

 1. B Bijásek – „Zdeněk Miller“ 

30. 5. 8. B Školní výlet – „Tři studně“ 

  Webinář – „Novela nařízení vlády č.75/2005 Sb.“ 

 1. A, B Setkání ŠP s novými asistenty pedagoga 

  Metodické setkání v rámci projektu Podpora předškolního a základního 

vzdělávání ve městě Brně 

31. 5. 2. A Školní výlet – „Hrad Veveří“ 

 7. A Školní výlet – „Brněnská přehrada“ 

 8. B Školní výlet – „Tři studně“  

 9. A, B Školní výlet – „Tři studně“ 

ČERVEN   2022  

1. 6. 9. A, B Školní výlet – „Tři studně“ 

 PT, 1. r. MDD ve škole pro MŠ 

  Výzkum – ČjC 

2. 6. 1. B Školní výlet – „ZOO Brno“ 

 4. A, B Školní výlet – „Buchlov“ 

  Kontrolní den – sanace zdiva 

 6.–9.r. Planeta Země – „Madagaskar – Adamův příběh pradávné Lemurie“ 

  Vystoupení školního sboru pro rodiče 

3. 6.  Soutěž – „Nejlepší stovkař a stovkařka“, ZŠ Herčíkova 

  Vyhlášení výsledků sportovní soutěže na ZŠ Herčíkova 

6. 6.  Jednání o přestupu žáka  

  Výchovná komise, 6. B 

  Hovorové hodiny 

7. 6.  9. A, B Exkurze – „Dlouhé stráně“ 

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 

8. 6. 1. A Preventivní program – „Bezpečné užívání chytrých telefonů“ 

 1. B Preventivní program – „Bezpečné užívání chytrých telefonů“ 

9. 6.  Zvláštní zápis do 1. tříd – Lex Ukrajina 

  Schůzka rodičů budoucích prvňáčků (žáci-cizinci) 
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10. 6.  Zvláštní zápis do 1. tříd – Lex Ukrajina 

13. 6.  Přestěhování MŠ Vackova do ŠD Botanická 

  Zahájení sanace trhlin – mikropilotáž 

  Webinář – „Změny v BOZP“, Bc. J. Kocián 

  Setkání projekt. týmu a ped. pracovníků v rámci projektu Podpora zákl. 

vzdělávání ve městě Brně, pozice – „Pedagog ZŠ a spolupráce s rodinou“ 

  II. pololetní klasifikační rada – Staňkova 

14. 6. 4. A Testování míry nadání žáků 

  Ukázky lakrosu v Tv 

  Hlášení školního rozhlasu 

 6. B Preventivní program – „Efektivní spolupráce žáků“ 

  Pěvecká soutěž 

15. 6. 4. B Testování míry nadání žáků 

  Kontrolní den na stavbě 

16. 6. 4. A, B Testování míry nadání žáků 

  Práce školní psycholožky v MŠ 

17. 6.  Letní světový běh školou 

20. 6. 1. a 2. st. Odevzdávání učebnic 

 2.–4. r. Sportovní ukázky – volejbalový klub KP Brno 

  II. pololetní klasifikační rada – Botanická 

21. 6. 1., 2. st. Odevzdávání učebnic 

  Pracovní pohovor – Veselá, AP 

  Jednání se ZŘ MŠ 

22. 6.  Kontrolní den na stavbě (fa TOMIreko) 

23. 6.  Školní poplach 

  Pohovor s asistentkou  

24. 6.  Předávání vysvědčení 

  „Poslední zvonění“ pro 9. r. 

  Závěrečná porada – Staňkova 

 

 

 

Datum Třída Akce – Botanická 
 

ZÁŘÍ 2021  

16. 9.  ŠD   Projektový den v družině – Zdravý životní styl 

24. 9.  5. r.  Návštěva z poradny Zachova 

27. 9.  2.–5. r. Návštěva zábavního parku Šaškárna  

27. 9.  6., 7. r. Návštěva hvězdárny – Program Vesmír 3D  

 

ŘÍJEN 2021  

4. 10.  4. r.  Projektová výuka – Robotická ruka 

25. 10.  2.–7. r. Akce Halloween ve škole  

 

LISTOPAD  2021  

 

2. 11.  5.–7. r. Matematická Pythagoriáda  

2. 11.     Vánoční focení žáků 

9. 11.     Hovorové hodiny 

11. 11.  5. r.  Bioskop – program Svědkové dávné minulosti 

16 11.  2.–6. r. Podané ruce – preventivní programy:  
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        II. třída – Alkohol a tabák 

       III. třída – Bezpečí na internetu 

IV. třída – Sociální sítě 

V. třída – Kyberšikana 

VI. třída – Úvod do závislostí      

26. 11.  ŠD    Projektový den – výroba svícnů a věnců 

 

PROSINEC  2021  

 

1. 12.  5. r.   Divadlo Polárka – Dva roky prázdnin 

1. 12.      Skupinová supervize 

 

LEDEN  2022  

 

19. 1.  ŠD    Návštěva solné jeskyně 

20. 1.  3. r.   Edukační program – Budeme si hrát (Špilberk)  

20. 1.  ŠD    Návštěva solné jeskyně 

 

ÚNOR 2022  

 

11. 2.      Vzdělávání pracovníků   

11. 2.  3. r.   Centrum Amavet a program pro děti s názvem Cesta na hrad  

23. 2.  5. r.   Divadlo Polárka a workshop Homo Zabiens – konec lovců mamutů  

25. 2.  2. r.   Centrum Amavet program – Dopravní výchova 

28. 2.  3. r.   Program – První pomoc na ulici Lidická 3 

 

BŘEZEN  2022  

 

4. 3.  2. r.   Centrum Amavet – program Dopravní výchova 

18. 3.  2.–7. r.  Matematický klokan  

24. 3.  2.–7. r.  Preventivní programy od společnosti Podané ruce  

2. r. Program Alkohol a tabák 
3. r.  Základy bezpečí na internetu 

4. r.  Sociální sítě a hry na internetu 

5. r.  Co je kyberšikana a jak ji řešit 

6. r.  Rizika a dopady příležitostného užívání návykových látek 

7. r.  Třída jako team 

 

DUBEN    2022  

 

6. 4.  2., 3. r.  Divadlo Polárka – Dva roky prázdnin 

4. -8. 4. 4., 5. r.  Škola v přírodě Osvětimany, penzion Malovaný  

12. 4.  2., 3. r.  Zábavný park Šaškárna  

12. 4.  6., 7. r.   Výlet Medlánky – letiště  

13. 4.  4., 5. r.  Wilsonův les – lesní únikovka 

13. 4.   2., 3. r.   Procházka historickým Brnem  

19. 4.  2.–7. r.  Kino Špalíček, film pro děti Sonic 2 – všechny třídy 

20. 4.  6.–7. r.  ZOO Brno 

20. 4.  2.–4. r.  Žebětínská obora – 2., 4. ročník 

19. 4.  5. r.   Den Země – úniková hra Lužánky 
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KVĚTEN  2022  

 

9. 5.   3. r.    Teorie dopravní výchovy  

3. r.   DDH Komín – dopravní výchova  

13. 5.   3. r.    Knihovna Černá Pole – program Máme rádi knížky 

18. 5.  5. r.   Otevřená zahrada – Za zvířaty s veterinářem 

24. 5.  5. r.   Exkurze do Prahy pro děti i rodiče – Významná místa 

 

 

ČERVEN   2022  

 

1. 6.  2., 3. r.  Kraví hora – program Planet 

3. 6.  2. r.   Dopravní výchova  

22. 6.  2., 3. r.   Divadlo Polárka – Vinnetou  

22. 6.  4., 6., 7. r.  Školní výlet Pavlov, Archeopark  

23. 6.  2.–7. r.  Sportovní den – Florbalový turnaj 

23. 6.  2. r.   Dětské muzeum – program Ó, ó, ó, indiáni  

24. 6.  2. 7. r.   Sportovní den – Atletický trojboj 

27. 6.  4.–5. r.   Výlet na Medlánecký kopec – opékání, hry 

28. 6.  5. r.   Zahradní rozlučková slavnost s občerstvením a tvořivou dílnou 

29. 6.  2.–7. r.   Kino Špalíček – všechny třídy – film Zlouni 

30. 6.      Předání vysvědčení 

 

 

 

 

Část VIII. 

 

8.0 Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

8.1 Rozvojový program MŠMT na rok 2021 a 2022: 

 

8.1.1 „Bezplatná příprava žáků-cizinců“ 

  (školní rok 2021/2022)  

 

 Krajský úřad Jihomoravského kraje, odbor školství, určil od 1. 9. 2021 v souvislosti 

s novelizací vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, a vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání, naši Základní školu a Mateřskou školu, Brno, Staňkova 14, příspěvkovou 

organizaci, k poskytování bezplatné přípravy žáků-cizinců z Evropské unie i třetích zemí 

k začlenění do základního vzdělávání, která zahrnuje výuku českého jazyka. 

 Jazyková příprava probíhala prezenčním způsobem pro žáky-cizince naší školy, distanční 

způsob výuky jsme zajišťovali pro žáky-cizince ze všech základních škol, přičemž zůstali stále jejich 

kmenovými žáky. 

 Při přijetí do naší školy jsme zařadili žáky-cizince do běžných tříd ve všech ročnících. Výuka 

českého jazyka byla přizpůsobena potřebám těchto žáků, pro každého z nich učitelé zpracovali 

v jednotlivých předmětech Plán pedagogické podpory individuálně se zaměřením na jejich jazykovou 

úroveň. 

 V 1. pololetí šk. r. 2021/2022 probíhalo v dopoledních hodinách osm prezenčních kurzů 

jazykové přípravy pro žáky-cizince naší základní školy, jeden kurz distanční výuky pro žáky-

cizince z ostatních základních škol a v mateřské škole jsme otevřeli pro děti jeden kurz jazykové 

přípravy. 



 

 31 

 Ve 2. pololetí šk. r. 2021/2022 v důsledku ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaným 

invazí vojsk Ruské federace jsme přijali velké množství ukrajinských žáků. Výuka českého jazyka 

probíhala v dopoledních hodinách již v osmnácti prezenčních kurzech jazykové přípravy pro žáky-

cizince naší základní školy, pro žáky-cizince z ostatních základních škol jsme otevřeli dva kurzy 

distanční výuky a v mateřské škole pro děti probíhal jeden kurz jazykové přípravy. 

 Z jazykové přípravy nebyli žáci-cizinci hodnoceni na vysvědčení zvlášť, výstupem bylo písemné 

doporučení pro učitele českého jazyka, kde byly zaznamenány dosažené pokroky každého žáka-cizince. 

Zlepšení jazykových znalostí žáků bylo zahrnuto do hodnocení předmětu Český jazyk a literatura. 

 Již několik let pomáháme dětem-cizincům s bezproblémovým začleněním do běžné školy, 

dětského kolektivu i celé společnosti. Osvojování českého jazyka pro cizince a rozvíjení ústního 

i psaného projevu pomáhá snižovat jazykové bariéry, umožňuje poznávat odlišnosti ve způsobu 

života lidí jiných zemí i jejich odlišné kulturní tradice. Prohlubuje vědomí vzájemného 

mezinárodního porozumění a tolerance, potírá rasovou a národnostní nesnášenlivost a rasismus.  

 

Aktivity, kterými byla jazyková příprava realizována 

 Využití naší vlastní učebnice „Čeština pro cizince – Soubor metodických listů“, která hravou 

a zábavnou formou seznamuje žáky-cizince se základy češtiny, 

 souboru pracovních listů pro cizince „Zajíček Ti tleská“, který obsahuje elementární 

uvolňovací cviky pro úspěšné zvládnutí správných tvarů písmen, 

 tisk metodických materiálů pro žáky-cizince a pedagogické pracovníky, 

 přijímací řízení žáků-cizinců do vzdělávacího procesu, 

 realizace učebních plánů se zaměřením na výuku českého jazyka pro žáky-cizince (Čj jako 

cizí jazyk), 

 pro každého žáka-cizince byl zpracován Plán pedagogické podpory individuálně 

se zaměřením na jeho jazykovou úroveň, 

 procvičování výslovnosti, rozšiřování slovní zásoby, čtení, psaní, osvojení základních 

pravopisných pouček, 

 výukové lekce zaměřené na multikulturní výchovu, která je důležitá nejenom pro společný 

život v běžném životě, nýbrž je také nutností v profesním životě a měla by být 

zprostředkována již ve škole v rámci přípravy na povolání, 

 vedení žáků k toleranci, vzájemné úctě, snášenlivosti, empatii, otevřenosti a spolupráci, 

 realizace vzájemného poznávání různých kultur – setkávání s rodiči žáků ve škole, 

 v rámci Dne otevřených dveří pořádání projektových dnů ve škole, 
 vystoupení žáků ke Dni matek, Vánoční vystoupení pro rodiče, Akademie, 

 vystoupení žáků-cizinců na veřejných akcích, např. Erbovní slavnosti atd., 

 přednášky ve škole a besedy s lektory o životě cizinců, 

 poznávací výlety v České republice, návštěvy muzeí a výstav. 
 

 

Při přijímání žáků-cizinců postupujeme následovně: 

 Rodiče či zákonní zástupci žáka-cizince vyplní žádost o přijetí k příslušnému typu vzdělávání 

a odevzdají ji na ředitelství, 

 u mateřské školy si škola zhotoví kopie dokladů rodičů nebo zákonných zástupců, které 

je opravňují k pobytu v ČR, u základní školy není povinnost tyto doklady vyžadovat, 

ale nicméně je vhodné si je vyžádat, 

 rodiče předloží doklady dítěte s identifikačními údaji nutnými pro získání údajů do školní 

matriky – pas, rodný list apod., 

 rodiče předloží doklady o předchozím vzdělávání, nezbytné pro zařazení do příslušného 

ročníku školy, 

 o zařazení žáka do ročníku rozhodne ředitelka školy na základě předložených dokladů 

o dosavadním vzdělání, pokud dokumenty chybí, je přihlíženo k věku dítěte, 
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 v případě pochybností nebo nedostačujících znalostí žáka, zvláště českého jazyka, rozhodne 

ředitelka na základě zjištění úrovně znalostí žáka a znalostí českého jazyka, 

 v rámci správního řízení škola přijme dítě ke vzdělávání, vyhotoví rozhodnutí a předá 

rodičům nebo zákonným zástupcům, 

 zařazení dítěte do určitého ročníku je vhodné uvést do rozhodnutí a vyžádat si podpis rodičů 

na prohlášení, že se vzdávají práva na odvolání, 

 při hodnocení žáka z předmětu český jazyk a literatura vyučující přihlédne k dosažené úrovni 

znalosti českého jazyka, 

 pokud není klasifikován na konci školního roku, opakuje ročník, 

 při klasifikaci používáme i slovní hodnocení, které máme uvedeno ve Školním řádu spolu 

s pravidly hodnocení žáků, 

 tato pravidla hodnocení – klasifikační řád máme schválená školskou radou.   
 

 

 

 

 

Část IX. 
 

9.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  
 

9.1 Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“  
 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

c) jako zapojená škola (Staňkova) 

 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy  

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno 

Stručný popis projektu  

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity předcházejícího 

projektu MAP Brno a dále je rozvinout. Projekt řeší aktualizaci 

strategického dokumentu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání 

ve městě Brně“ a jeho cílem je zvyšování kvality předškolního 

vzdělávání, rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti 

na základních školách a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. 

Projekt se také zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním 

nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 
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9.2 Projekt „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“  
 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

b) jako partner (Staňkova + Botanická) 

 

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy  

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno 

Stručný popis projektu  

 

Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit projektů 

„Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně“ 

a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 

Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality základního 

a předškolního vzdělávání ve městě Brně, zapojení co největšího 

počtu dětí do předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků 

při přechodu mezi stupni vzdělávání. Projekt dále posiluje odbornost 

pedagogů partnerských škol a podporuje posílení inkluzivního 

přístupu ve školách na území Brna. 

 

 
 

 

9.3 Projekt „Šablony II pro ZŠ Brno, Botanická“  
 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014954 

Šablony II pro ZŠ Brno, Botanická  

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 28. 2. 2022 

Operační program  OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Škola 

a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

c) jako žadatel (Botanická) 

Celková výše dotace   853 895 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy  

MČ Brno-Královo Pole, Palackého tř. 59, 612 93 Brno 

Stručný popis projektu  

 

Prostřednictvím zvolených šablon zkvalitňuje škola poskytované 

vzdělání, podporuje další vzdělávání pedagogických pracovníků, 

spolupráci pedagogů s odborníky, projektové dny, školní kluby, 

mentoring a práci žáků s IT. 

Ve školní družině podporuje další vzdělávání pedagogických 

pracovníků, spolupráci pedagogů s odborníky, projektové dny, školní 

kluby a práci žáků s IT. 
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9.4 MŠMT 

Národní plán podpory návratu do škol – doučování na rok 2021 (1. 9. – 31. 12. 2021) 

Národní plán obnovy – doučování na rok 2022 (1. 1. – 31. 8. 2022) 

Cílem programu bylo zajistit přednostní doučování žákům, kterým hrozil školní neúspěch v reakci 

na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19 a u kterých došlo také 

k vážnému zhoršení výsledků vzdělávání. Sledován byl nejen prospěch, ale i základní přehled 

v tématech, schopnost navázat na další očekávané znalosti. 

9.5 OŠML MMB 

Projekt „Angličtina do škol“ – výuka anglického jazyka   

9.5.1 Výše přidělených finančních prostředků činila 223.000 Kč 

9.6 OŠML MMB 

Participativní rozpočet do škol 

9.6.1 Výše přidělených finančních prostředků činila 40.000 Kč 
 

V rámci participativního procesu se žáci aktivně zapojili do dění ve škole a hravou formou 

se seznamovali s demokratickými principy v praxi. Žáci během procesu participace nejen navrhují 

projekty, ale také je prezentují a propagují. Vše proběhlo v sedmi fázích, na závěr vyhrál projekt 

ozvučení tělocvičny v naší základní škole. 

 

 

Část X. 

 

10.0 Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

10.1 Plán dalšího vzdělávání 

 výchovné poradenství – výchovná poradkyně, psycholožka a asistentka výchovné poradkyně 

pro poruchy učení na I. stupni 

- semináře zaměřené na výchovné poradenství a speciální vzdělávací potřeby žáků 

- podporování vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti speciálního vzdělávání 

 minimální preventivní program – metodička prevence  

- účast na seminářích metodika prevence 

- semináře zaměřené na sociálně patologické jevy a rizikové chování žáků  

- podporování vzdělávání ostatních pedagogických pracovníků v oblasti rizikového chování 

žáků 

 environmentální vzdělávání – koordinátorka EVVO  

- zvyšování odborné úrovně koordinátora environmentálního vzdělávání a výchovy 

- účast na seminářích 

- podporování dalšího vzdělávání učitelů a ostatních pedagogických pracovníků 

pro environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu  

 výchova ke zdraví 
- semináře zaměřené na zdravotní vzdělávání 

 koordinátor pro RVP ZV – hlavní koordinátor 

- semináře k ŠVP 

 informatika 
 - průběžné proškolování pedagogů v práci na školním notebooku 

 - aktivní využití interaktivní tabule ve výuce 

 - aktivní využití tabletů ve výuce a ve školní družině  
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Část XI. 

 

11.0 Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

 

11.1 Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 

 Úřad městské části Brno-Královo Pole.  

 Centrum pro cizince JMK (Jihomoravského kraje), Mezírka 1, Brno – podpora pro žáky-

cizince a jejich zákonné zástupce. 

 PPP Zachova 1, Brno – spolupráce s Mgr. Věrou Pražákovou a PhDr. Lenkou Štěpánkovou 

při řešení výchovných a výukových problémů žáků, spolupráce v rámci volby povolání. 

 Centrum prevence – Sdružení Podané ruce – preventivní program „Bezpečné užívání 

mobilních telefonů a tabletů“, „Třída jako team“, „Úvod do závislosti“, „Rizika a dopady 

příležitostného užívání návykových látek“, „Intimita a sexuální chování“, „Zážitky 

na dluh“, „Vliv příležitostně užívaných návykových látek“, „Komunikace hrou“, „Alkohol 

a tabák“, „Bezpečí na internetu“, „Sociální sítě hry na internetu“, „Kyberšikana“, „Úvod 

do závislostí“. 

 Městská policie ČR. 

 Policie ČR – nástěnka prevence v prostorách školy, schránka důvěry na dotazy žáků, zapojení 

odborníka z praxe. 

 VIDA! Science centrum Brno – výukové programy „Světelná laboratoř“, „Barevná chemie“. 

 Technické muzeum Brno – vzdělávací programy k expozicím a výstavám. 

 Exkurze do přečerpávající elektrárny Dlouhé stráně a papírny ve Velkých Losinách. 

 SVČ Lužánky Bijásek – filmová, literární a dramatická výchova pro žáky – „Zdeněk Miler“, 

„Macourek, Born“, „Animovaný film“. 

 PPP Sládkova Brno – preventivní programy „Popletená pohádka“, „Dobrodružná cesta“, 

„Komunikace ve třídě“. 

 Divadlo Polárka – divadelní představení pro školy „Dva roky prázdnin“, „Vinnetou“. 

 Bioskop – výukové programy pro školy z oblasti vědy a techniky „Svědkové dávné minulosti“. 

 Letohrádek Mitrovských Brno – výstava betlémů. 

 Projekt Planeta Země 3000 – výukový program (multimediální projekce) „Madagaskar – 

příběh pradávné lemurie“. 

 Agentura Pernštejni – výukový program „Leonardo da Vinci“. 

 Lesy města Brna – návštěvy interaktivní stezky v Oboře Holedná. 

 ZOO Brno – komentované školní prohlídky. 

 DDM Frikulín-Helceletka – projektové dny, tvořivé programy pro žáky.  

 DDH Komín – dopravní výchova. 

 Knihovna Černá Pole – výukový program pro školy „Máme rádi knížky“. 

 Otevřená zahrada – ekologické programy pro školy. 

 Kino Špíleček – promítání filmů pro děti. 

 Planetárium města Brna – výukové programy pro školy „Vzhůru nohama 2D“, „Se zvířátky 

o vesmíru“, „Vesmír 3D“. 

 Penzion Osvětimany Malovaný – škola v přírodě. 

 Šaškárna – zábavný park pro děti. 

 Botanická zahrada a arboretum v Brně – výukové programy pro žáky. 

 Fond Sidus – veřejná sbírka na vybavení dětských zdravotnických zařízení nezbytnými 

lékařskými přístroji – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské kliniky FN 

v Olomouci. 
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 Občanské sdružení Život dětem – veřejná sbírka na pomoc dětem se závažnými onemocněními, 

které jsou stabilně odkázány na domácí péči svých rodičů, a to konkrétně na pořízení 

rehabilitačních a kompenzačních pomůcek, na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy 

a rehabilitačních pobytů. 

 

11.2 Spolupráce školy s vysokými školami a jinými institucemi 
 

 MU Brno, Pedagogická fakulta MU  
– vzájemná spolupráce v zajišťování pedagogické/oborové praxe studentů PdF MU v rámci 

platných vzdělávacích studijních programů akreditovaných Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy ČR, 

– účast ve výzkumném šetření v rámci projektu „Škola jako mnohojazyčný prostor?“ 

 Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha  

– účast ve výzkumu pro MŠMT v rámci projektu „Podoby diferenciace na základních školách“, 

financovaného v rámci OP VVV programy pro výzkum, 

– spolupráce na výzkumu Šetření klimatu multikulturních škol.  

 Univerzita Palackého v Olomouci – spolupráce při realizaci mezinárodní výzkumné studie 

kolaborativního charakteru, věnující se životnímu způsobu u dětí Health Behaviour in School-

aged Children. 

 Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, Praha – spolupráce při realizaci celostátního 

vědeckého výzkumu Cooperatio, zaměřeného na problematiku kompetencí a rozvíjení digitální 

gramotnosti žáků základních škol. 

 Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) a Fakulta sociálních studií MU  

– spolupráce v rámci projektu „Implementace KAP JMK II“ ve formě prescreeningu míry nadání 

u žáků 4. ročníku základní školy. 
 

 11.3 Zapojení školy do projektů 
 

 „Poskytování jazykové přípravy žáků-cizinců“ – výuka českého jazyka (EU + třetí země) 

 Projekt – „Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně“ 

 Projekt – „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II“ 

 Projekt – „Šablony II pro ZŠ Brno, Botanická“ 

 Projekt – „Nenech to být“ – zapojení do internetového systému a mobilní aplikace bojující proti 

šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. 

 Projekt – „Ovoce a zelenina do škol“ – podporuje spotřebu ovoce a zeleniny u žáků prvního 

i druhého stupně základních škol za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou 

dodávány minimálně dvakrát měsíčně. 

 Školní projekt – „Mléko do škol“ – podporuje dodávání mléka a mléčných výrobků žákům 

základní školy za pomoci evropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány minimálně 

dvakrát měsíčně. 

11.4 EVVO 
 

Projektový den – „Den Země“          – pro 1.–9. r. 

Projektový den – „Halloween“         – pro 5.–7. r. 

Projektový den – „Světelná laboratoř“        – pro 8. r. 

Projektový den – „Barevná chemie“         – pro 8. r. 

Projektový den – „Robotická ruka“         – pro 4. r. 
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Projektový den – „Léčivé byliny“         – pro 4. r. 

Zapojení odborníka z praxe – pro 5. r. 

Projektový den – „Tvořivá velikonoční dílna“     – pro 5. r. 

Projektový den – „Tvořivá vánoční dílna“      – pro 5. r. 

Projektový den ŠD – „Zdravý životní styl“      – pro 2.–5. r. 

Projektový den ŠD – „Výroba svícnů a věnců“     – pro 2.–5. r. 

 

Část XII. 

12.0 Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výsledky hospodaření za období 1. 1. 2022 – 30. 6. 2022 
 

12.1 INVESTICE 

 Pro rok 2022 nebyla pro školu dohodnuta žádná účelová investiční dotace.   

  

12.2 VÝDAJE ŠKOLY 
 

12.2.1 PŘEHLED REALIZOVANÝCH OPRAV  

 Škola během prvního pololetí 2022 prováděla běžné drobné opravy, elektroopravy, opravy 

kancelářské techniky, opravu plotu, opravu podlah a údržbu budovy. Během školních prázdnin 

proběhly malířské práce v učebnách a na chodbách školy.  

 
12.2.2 PŘEHLED REALIZOVANÝCH SLUŽEB  

 V průběhu prvního pololetí 2022 byly pro plynulý chod školy realizovány následující služby: 

O odvoz odpadu 

O školení 

O BOZP 

O údržba a instalace programů 

O upgrade legislativy v PC 

O ochrana majetku 

O revize hasicích přístrojů, revize plynových rozvodů 

O revize sportovních náčiní  

O dovoz obědů 

O poštovné, telefony, internet 

o služby programátorů a IT techniků 

o služby spojené s údržbou budovy a zahrady 
 

12.2.3 SPOTŘEBA MATERIÁLU a DHIM 

V průběhu prvního pololetí 2022 byl pořizován provozní materiál – na drobné opravy, čisticí 

prostředky, kancelářský materiál, materiál pro MŠ, hračky, učební pomůcky. Dále byl průběžně 

pořizován materiál do školní kuchyně a jídelny, do MŠ, do družiny, do tříd. Byl pořízen majetek 

dle potřeby školy: pračka, vozík, gastronádoby, skartovače, počítače a monitory, lavice a židle, 

topidlo a přístřešek ke kuchyni. 

 
12.2.4. SPOTŘEBA ENERGIÍ 

Během prvního pololetí 2022 byly spotřebovány energie v obvyklé výši. 
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12.2.5 OSTATNÍ NÁKLADY 

 V průběhu prvního pololetí roku 2022 byly z dotace školy vyplaceny ostatní osobní náklady 

za práce spojené s údržbou chodníku a tělocvičny, odměna ředitelce školy dle přidělené dotace, 

mzdové náklady a odvody na školního psychologa, angličtina do škol, drobné dohody o provedení 

práce související s provozem školy a dále proplacen částečný úvazek – dohoda o činnosti pracovnici 

na úklid v družině. V průběhu prvního pololetí roku 2022 byl použit rezervní fond na náklady roku 

2021 ve výši 7.560 Kč.  

12.3 MIMOŘÁDNÉ DOTACE A GRANTY 

 Škola obdržela na rok 2022 dotaci MMB na výuku plavání ve výši 18 tis. Kč, dotaci na posílení 

angličtiny ve výši 223 tis. Kč a dotaci na participaci žáků ve výši 40 tis. Kč, za kterou na návrh žáků 

bylo pořízeno ozvučení tělocvičny. Jako každý rok na základě žádosti ředitelky školy byla škole 

přidělena dotace na výuku českého jazyka žáků-cizinců, pro letošní rok ve výši 1.324 tis. Kč. Dotace 

v rámci dotačního programu na podporu integrace žáků-cizinců byla použita na posílení mzdové 

složky – osobní ohodnocení – pro pedagogické pracovníky spojené s výukou žáků-cizinců z třetích 

zemí a na pokrytí mezd učitelek pro výuku českého jazyka. Škola pokračovala v realizaci dotace ESF 

Šablony II. (původně realizována v ZŠ Botanická), kde dočerpala zůstatek 93 tis. Kč na vzdělávání 

a posílení mezd pedagogů a projektové dny pro žáky. Z Národního plánu obnovy škola obdržela 

3 účelové dotace v celkové výši 643 tis. Kč na doučování a digitální učební pomůcky. 
 

         12.4 PŘÍJMY ŠKOLY 

Do 30. 6. 2022 byly pro rok 2022 schváleny následující dotace a očekávané příjmy: 

Dotace od obce 5 481 364,00 

Dotace od obce – psycholog 568 636,00 

Dotace od obce – angličtina 121 600,00 

Dotace od obce – sport 30 000,00 

Dotace od obce – plavání 149 000,00 

Dotace od obce – nábytek 99 000,00 

  

Dotace MMB Participace 40 000,00 

Dotace MMB Angličtina 223 000,00 

Dotace MMB Plavání 18 000,00 

    

    

Dotace SR přímé náklady                                                   UZ 33353 40 854 084,00 

Dotace SR podpůrná opatření – průběžné navyšování a krácení                                                                         
UZ 33353 5 230 796,00 

Dotace SR cizinci                                                                 UZ 33353 1 323 500,00 

Dotace Šablony II.                                                               UZ 33063 93 339,80 

  

Dotace Národní plán obnovy – doučování 279 175,00 

Dotace Národní plán obnovy – digitální kompetence MŠ 60 800,00 

Dotace Národní plán obnovy – digitální propast ZŠ 303 000,00 

  

Školné MŠ a družina 400 000,00 

Pronájmy, pronájem bytu 250 000,00 

 
Zpracovala: Dana Vybíhalová v. r.         Mgr. Jana Hlaváčková 

V Brně dne 30. 8. 2022              ředitelka školy 
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Část XIII. 
 

13.0 HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2021/2022 

Škola:  Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace   

Počet žáků celkem:  554 (I. stupeň – 319 žáků, II. stupeň – 235 žáků) 

Kvalitativní hodnocení školního roku 2021/2022 

Školní metodik prevence:  Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková 

Mgr. Marie Zámečníková 

 V letošním školním roce 2021/2022 se nám podařilo zrealizovat velké množství preventivních 

programů ve třídách, a to i přes nepříznivou situaci s covid-19 v 1. pololetí. Preventivní programy 

byly ponejvíce realizovány organizacemi Podané ruce, PPP Sládkova a Amavet. 

CCoo  ssee  ppooddaařřiilloo::  

 V letošním školním roce se nám dařilo spolupracovat s rodiči na řešení problémů dětí. Většina 

byla velmi nápomocna. Bylo to v důsledku individuálního přístupu, časté zpětné vazbě a spolupráci 

více odborníků s rodinou. Rodiče jsme také zvali do školy na školní akce a workshopy. 

Určitě se také podařilo většinově zvládnout adaptaci žáků ukrajinských uprchlíků. S touto adaptací 

byla velmi nápomocna ukrajinská školní psycholožka, která ve škole pracovala. 
  

CCoo  ssee  nnáámm  nneeddaařříí::  

 Zatím se nám nedaří zvládnout kontrolu s používáním mobilních telefonů a sluchátek tak, 

jak bychom chtěli. 

U některých žáků se nedaří zvládnout integraci mezi spolužáky z důvodu velkého množství 

cizinců ve třídách, což s sebou přináší další problémy. 

 

Zpracovala: Mgr. et Mgr. Kateřina Horáková v. r.            Mgr. Jana Hlaváčková 

V Brně dne 24. 6. 2022                          ředitelka školy 

 

 

 Na detašovaném pracovišti v ul. Botanická působí školní výchovný poradce pro evidenci a práci 

s interaktivními žáky a při tvorbě individuálně vzdělávacího programu, spolupracuje s PPL. 

Školní metodik prevence připravuje programy zaměřené na primární prevenci, účast na školách 

v přírodě, mapuje vztahy v jednotlivých třídách, nabízí jednotlivé programy třídním učitelům 

a poskytuje materiály pro danou problematiku. 
  

CCoo  ssee  ppooddaařřiilloo::  

 Zlepšila se spolupráce rodičů a školy. Mohly se konat akce pořádané školou, zapojení rodičů 

i do účasti na školním výletu. Dále jsme začlenili do tříd nové ukrajinské žáky a pomohli jim 

adaptovat se na nové školní prostředí. Dobrá byla i spolupráce s ukrajinskými rodiči nových žáků. 

CCoo  ssee  nnáámm  nneeddaařříí::  

 Chtěli bychom zefektivnit trávení přestávek na škole, omezit hraní na mobilech, zkvalitnit 

sociální a dramatickou výchovu. Rádi bychom se zaměřili více na kázeň o přestávkách, neboť 

s nástupem nových žáků se kázeň zhoršila. 

Zpracovala: Mgr. Marie Zámečníková v. r.              Mgr. Jana Hlaváčková 

V Brně dne 30. 6. 2022                          ředitelka školy 
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Část XIV. 

14.0 Zhodnocení a závěr 
 

14.1 Závěrečné zhodnocení školního roku 2021/2022 
 

 Škola vytváří žákům prostor pro jejich seberealizaci a pro rozvoj přirozeného nadání a talentu. 

Staví na vzájemné toleranci, na tvořivém myšlení žáků, na práci v týmu, na respektu k práci 

druhých, na zodpovědnosti žáka. Hlavní snaha školy směřuje k tomu, aby žáci uměli zúročit 

nabyté zkušenosti v praktickém životě, aby uměli diskutovat o problémech a při řešení problémů 

byli rozhodní. 

 Důraz klademe na výuku cizích jazyků. Ve škole probíhala výuka anglického jazyka již v prvním 

a ve druhém ročníku dvě hodiny týdně. Výuka byla zajištěna česky mluvícím lektorem, 

je nepovinná a bezplatná. 

 Ve spolupráci s Krajským úřadem byla v naší škole zřízena jazyková příprava žáků-cizinců 

se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie a třetích zemí. Ve školním roce 

2021/2022 probíhala výuka českého jazyka prezenčně i distančně.  

 V 1. pololetí šk. r. 2021/2022 proběhlo v dopoledních hodinách osm prezenčních kurzů jazykové 

přípravy pro žáky-cizince naší základní školy, jeden kurz distanční výuky pro žáky-cizince 

z ostatních základních škol a v mateřské škole jeden kurz jazykové přípravy. 

 Ve 2. pololetí šk. r. 2021/2022 výuka českého jazyka probíhala v dopoledních hodinách 

v osmnácti prezenčních kurzech jazykové přípravy pro žáky-cizince naší základní školy, 

pro žáky-cizince z ostatních základních škol jsme otevřeli dva kurzy distanční výuky 

a v mateřské škole pro děti jeden kurz jazykové přípravy. 

 

 

14.2 Ve školním roce 2021/2022 se uskutečnilo několik významných akcí 
 

 Slavnostní přivítání prvňáčků základní školy dne 1. 9. 2021. 

 Volby do Parlamentu ČR: 8.–9. 10. 2021. 

 Zasedání školské rady: 14. 10. 2021. 

 Ve dnech 21. a 22. dubna 2022 proběhla tematická inspekční činnost ve škole, která byla 

zaměřená na podporu škol, které integrují a vzdělávají vysoký počet ukrajinských dětí a žáků. 

Jednalo se o metodickou podporu ČŠI s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci 

spojenou s příchodem ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému, s jejich začleněním 

a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých, ukrajinských a dalších žáků-cizinců. 

 Koncert pro rodiče – 2. 6. 2022. 

 Poslední zvonění – na závěr školního roku se všechny děti rozloučily s žáky deváté třídy 

vytvořením zástupu na schodech školy a všichni je společně s učiteli vyprovodili potleskem: 

24. 6. 2022. 

 Rekonstrukce střešní konstrukce, půdního prostoru a nové vedení dešťové kanalizace 

do akumulační a retenční nádrže, fa TOMIreko, s.r.o., Třebíč: realizace 1. 12. 2020 – 1. 8. 2022. 
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Uplynulý školní rok 2021/2022 byl velmi náročný jak pro žáky, tak pedagogy i zákonné zástupce 

žáků. V důsledku ozbrojeného konfliktu na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace 

jsme přijali velké množství ukrajinských žáků, které jsme ihned přijímali do základního vzdělávání 

a zařazovali přímo do tříd. Následně jsme otevřeli více jazykových kurzů pro tyto ukrajinské děti 

a poskytli jim výuku českého jazyka. 

Pedagogům patří uznání za zvládnutí velkého množství dětí z Ukrajiny, za příkladnou a poctivou 

spolupráci, především za obětavou a nelehkou práci s žáky-cizinci z důvodu jazykové bariéry a jejich 

začleňování do výuky, za příkladné výsledky ve vzdělávání a výchově dětí. Žáci i učitelé této školy 

jsou především sehraný tým, kde panuje skvělá srdečná atmosféra a vzájemné porozumění napříč 

národy.  

Poděkování si zaslouží nejen všechny kolegyně a kolegové, ale i zákonní zástupci žáků 

za zodpovědný přístup k náročnému vzdělávání všech dětí. V neposlední řadě patří poděkování 

široké veřejnosti, která poskytla těmto dětem obrovské množství pomůcek zdarma. 

V současné době byla v základní škole dokončena rekonstrukce střechy a v příštím školním roce 

nás čeká oprava školní družiny. Poděkování patří nejen pedagogům, dětem a rodičům, ale i městské 

části Brno-Královo Pole za významnou pomoc při zvelebování naší školy, poskytnutí školních lavic 

a židlí pro velké množství nově příchozích žáků.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 30. 9. 2022                      Mgr. Jana Hlaváčková  

                                ředitelka školy 


