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1.0 Základní charakteristika školy:  
Úplná základní škola 

  

1.1  Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
Masarykova základní škola, Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno 

Příspěvková organizace 

IČ: 48510661   

IZO: 04810661 

Identifikátor právnické osoby: 600 108 571 

 

 

1.2 Zřizovatel školy: 
Statutární město Brno,  

Městská část Brno-Židenice 

Úřad městské části Brno – Židenice, 

Gajdošova 7, 615 00 Brno 

 

 

1.3 Ředitel školy: 
Mgr. Martina Zavřelová 

tel.: 602 248 462 

 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 
 Základní škola     IZO: 048510661 kapacita: 400 žáků 

Školní družina     IZO: 118200119 kapacita: 180 žáků 

Školní klub   IZO: 150013027 kapacita: 190 žáků 

Školní jídelna – výdejna  IZO: 108028542 kapacita: 300 žáků 

 

 

1.5 Kontakty: 
 Telefon:   548 426 011, 548 426 014, 602 248 462 

E-mail:  sekretariat@zskamenacky.cz 

reditel@zskamenacky.cz 

reditel@mzskamenacky.cz 

Http:   www.zskamenacky.cz 

Bankovní spojení: Komerční banka KB 19 – 5186500267/0100 

 

 

 

1.6 Úplná škola 

 Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 
Kapacita 

1. stupeň 10 5 218 21,8  

2. stupeň 6 4 130 21,66  

Žáci studující podle § 38   25   

Celkem 16 9 373 23,3 / 21,75 400 

 

  

mailto:sekretariat@zskamenacky.cz
mailto:reditel@zskamenacky.cz
mailto:reditel@mzskamenacky.cz
http://www.zskamenacky.cz/
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Zřízení ŠR na ZŠ Brno, Kamenačky 4 schváleno na jednání zastupitelstva MČ  

Brno-Židenice na jejich 23. zasedání, konaného dne 23. 3. 1998. 

První zasedání Školské rady 19. 5. 1998 

Poslední řádné volby 1. 6. 2021  

 

Předseda a členové ŠR:   
Mgr. Magda Samková - předsedkyně Školské rady – členka za rodiče 
Mgr. Martin Sehnal - člen za rodiče 

Mgr. Sylvie Zavadilová - členka za rodiče 

Mgr. Roman Vašina – člen za zastupitele obce 

MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. – člen za zastupitele obce 

Bc. Jana Šťastná – členka za zastupitele obce 

Mgr. Ivana Nekudová – členka za pedagogický sbor 

Mgr. Zdena Maráková – členka za pedagogický sbor 

Lenka Procházková – členka za pedagogický sbor 

 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP pro základní vzdělávání 

Masarykovy základní školy Brno, 

Kamenačky 3591/4,  

Verze 6 – srpen 2016 

Platnost od 1. 9. 2016. 

 

ŠVP pro základní vzdělávání 

Masarykovy základní školy Brno, 

Kamenačky 3591/4,  

Verze 7  – 2018 

Platnost od 1. 9. 2018. 

 

ŠVP pro základní vzdělávání 

Masarykovy základní školy Brno, 

Kamenačky 3591/4,  

Verze 8  – 2020 

Platnost od 1. 9. 2020. 

MZŠ 644/2016 

 

 

 

 

 

MZŠ 266/2018 

 

 

 

 

 

MZŠ 698/2020 

        4.- 5. a  9. 

 

 

 

 

 

2.-3. a 7.- 8  

 

 

 

 

 

                 1. a 6.  

 

Jiné specializace, zaměření:    Výuka anglického jazyka od 1. ročníku. 

ŠVP verze 8 - od 6. ročníku otevíráme třídu s rozšířenou výukou jazyků a všeobecnou třídu. 

ŠVP verze 7 - posílení výuky druhého cizího jazyka, který vyučujeme od šesté třídy, a výuka 

informatiky.  

Plnění našeho školního vzdělávacího programu průběžně vyhodnocujeme.  

 

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 1 282 46 0 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 
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1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2021 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,5 

 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 6 147 fyz. 6 / přepoč.  5,0356 180 

Z činnosti ŠD: viz příloha č. 3 

 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 1 84 fyz. 1/ přepoč.  0,36 300 

Z činnosti ŠK: viz příloha č. 3 
 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 41,83  /  50 100 

z toho odborně kvalifikovaných  40,81  /  48 96 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 5 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 8,125 / 10 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 9 

36-50 let 1 11 

51 a více 1 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 3 25 

Rodičovská dovolená  9 
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2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 9,6625/15 

z toho a) asistent pedagoga: 15 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 

 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 41 38 2 1 1 

2. 44 43 0 1 1 

3. 51 45 6 0 0 

4. 42 30 12 0 0 

5. 40 29 10 1 1 

Celkem za I. stupeň 218 185 30 3 3 

6. 47 21 25 1 1 

7. 34 13 19 2 1 

8. 28 8 17 3 2 

9. 21 9 12 0 0 

Celkem za II. stupeň 130 51 73 6 4 

Studium v zahraničí 26  26   

Celkem za školu 374 236 129 9 7 
 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,86 

3 1 0,29 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  279 

        průměr na jednoho žáka: 0,80 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

Školská poradenská pracoviště nediagnostikovala žádného mimořádně nadaného žáka. 

Dva žáci jsou diagnostikovaní jako nadaní.  

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 60 

Práce s žáky s PO 7 

Cizí jazyk 3 

ICT 28 

Ostatní 20 
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3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 2 0 0 17 2 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % z celé školy 

9. ročník 21 + 6 (§38) 7,24 

nižší ročník 4 1,07 

Celkem 31 8,31 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   17 

Důvod: ve většině případů stěhování, přestup na školu s jiným zaměřením – rozšířenou 

výukou nějakého předmětu 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   39 

Důvod: stěhování a žáci ISOB studující podle §38 

 

4.0  Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 

 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

Inspekční činnost podle § 174 odst. 2 písm. a) školského zákona: Distanční vzdělávání 

v základních školách 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění ČŠI: 

žádné 

 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 

 

  4.3.1  Běžné revizní prohlídky spotřebičů a různých částí školy včetně komínů a výtahu                   

příslušnými kontrolními orgány, výsledky - bez závad. 

 

  4.3.2 Vnitřní audit, kontrola provozu a funkčnosti HACCP, vnitřní audit a kontrola       

kritických bodů ve školní výdejně stravy. Kontrolu prováděla MVDr. Dana Walterová z 

firmy DW Hygiena, s.r.o. 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

 

4.4    Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

 Žádná, nebyly zjištěny nedostatky. 
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5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozh. Počet odvolání 

Přijetí do 1. třídy 59 0 

Nepřijetí do 1. třídy 0 0 

Odklad povinné školní docházky  19 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Přestupy žáků 39 0 

Jiné 5 0 

 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

6.1.1 Počty 

 fyzický počet 
kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 

Učitelka ZŠ, 

specializační 

studium 

výchovného 

poradenství 

VŠ 

školní metodik prevence 1 Učitelka ZŠ VŠ 

školní psycholog  1/ úvazek 1 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  3/ úvazek 1,26 
speciální 

pedagog 
VŠ 

 

 

6.1.2 Věková struktura 

 
do 35let 36 – 50 let 

51 let–a více/z toho 

důchodci 

výchovný poradce  1  

školní metodik prevence  1  

školní psycholog   1 

školní speciální pedagog 1 1 1 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

Členové školního poradenského pracoviště s ohledem na situaci v letošním školním roce 

absolvovali hlavně online školení – různé webináře. Zaměření webinářů: 

výchovný poradce: kariérové poradenství, tvorba individuálních vzdělávacích plánů, 

inkluzivní vzdělávání 

školní metodik prevence: semináře pro metodiky prevence 

školní psycholog: školení k poruchám chování a školní zralosti,  

školní speciální pedagog: jak vést předmět speciálně pedagogické péče, diagnostika čtení a 

psaní, posouzení vývoje čtení a psaní na 1. st. ZŠ, diagnostika školního kolektivu 
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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):  

Nebylo čerpáno. 

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

MČ Brno-Židenice – příspěvek na školního psychologa 

 

6.2.3. Další financování 

Školní speciální pedagožky byly ve školním roce 2020/21 financovány 

prostřednictvím projektu EU:   

Šablony Kamenačky II. - 

registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014216 

 

6.3 Žáci podle druhu zdravotního postižení 

Typ postižení Počet žáků 

Mentální postižení lehké 0 

Závažné vady řeči 5 

Vývojové poruchy učení 59 

Vývojové poruchy chování 9 

Autismus  4 

Celkem 77 

 

 

6.4. Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření 

Stupeň podpůrného opatření Počet žáků 

PO 1 7 

PO 2 72 

PO 3 21 

PO 4 3 

PO 5 0 

Celkem 103 
 

 

 

6.5 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného opatření 

Celkem 0 0 0 
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7.0 Další údaje o škole  

 

7.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. 
 

Kroužky při ZŠ  

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Keramika 3 40 

Míčové hry 1 12 

Vaření 1 13 

Hudební kroužek 1 9 

Pohybové hry 1 17 

Příprava ke zkouškám 

Cambridge 

2 21 

Šachy 1 12 

Jogínek 1 12 

Příprava na příjímací 

zkoušky z matematiky 

1 11 

Dysklub 1 4 

Celkem 13 151 

 
V souvislosti s protiepidemiologickým nařízením byla realizace kroužků velmi omezená.  

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

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 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

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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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  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

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. 

 

 

 

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014216 

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování –  

Šablony Kamenačky II 

Délka trvání projektu   1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 561 909 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

27. 6. 2018 

Stručný popis projektu  Financování školního speciálního pedagoga, rozvoj práce 

žáků s ICT, doučování a péče o žáky ohrožené selháváním a 

školním neúspěchem. 
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9.0  Zhodnocení a závěr: 

9.1. Spádový obvod školy 

Vymezení spádového obvodu základní školy podle obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 3/2019, kterou se stanoví spádové obvody základních škol s datem nabytí 

účinnosti: 23. 2. 2019.  

MZŠ Brno, Kamenačky 4  

Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 2–40), Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, 

Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova 

(lichá č. 1–33, sudá 10–14), Kamenačky(lichá č. 1–37, sudá č. 2–18), Konečného, Letní, 

Líšeňská, Mošnova, Mrkosova, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (č. 

1–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 1–67, sudá č. 2–74), Skorkovského, Slatinská 

(lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, 

Tovačovského, Vančurova, Vinařického, Viniční (lichá č. 159 do konce, sudá č. 128 do 

konce), Životského.  

 

9.2 Budovy a pozemky 

Během prázdnin proběhla rekonstrukce druhé části podlahy chodby v přízemí na budově 

Kamenačky 2. V prvním patře budovy Kamenačky 2 a v přízemí budovy Kamenačky 4 bylo 

instalováno nové osvětlení tříd. Dále probíhaly menší opravy v obou budovách. Budovy a 

pozemky školy byly udržovány dle plánu.  

 

9.3  Nové vybavení a pomůcky 

 1 interaktivní panel – do kmenové učebny 1. stupně 

 nový nábytek do školního klubu 

 nové vybavení zázemí školní kuchyně 

 

9.4. Závěr: 

 

Naše škola se nachází v Brně-Židenicích. Jsme jedna ze 4 základních škol v této městské 

části. Naše škola je velmi dobře dostupná MHD, proto ji kromě žáků z naší spádové oblasti 

navštěvují  i žáci z okolních spádových oblastí. Jsme kmenovou školou pro žáky 2. stupně 

soukromé anglické školy International School of Brno, která není zapsána v rejstříku škol.  

V letošním roce navštěvovalo naši školu 374 žáků.  

Tento školní rok byl oproti předchozím rokům velmi netradiční. V důsledku pokračující 

epidemie Covid-19 se střídala presenční výuka s výukou distanční. Na základě mimořádných 

opatření Ministerstva zdravotnictví byly uzavírány školy či jejich části a žáci byli nuceni se 

vzdělávat distančně.  

Školní rok začal na naší škole 1. září přivítáním prvňáčků. Protože nám nepřálo počasí, 

předání pamětních placek proběhlo ve školní jídelně. V září se konal také adaptační kurz 

našich šesťáků, sportovní den 1. stupně a další menší akce.  

Protože se epidemiologická situace v České republice zhoršovala, od pondělí 12. října chodili 

do školy žáci celého 1. stupně a žáci z poloviny tříd 2. stupně. Bohužel hned ve středu 

14. října došlo k uzavření všech škol a k přechodu na distanční výuku. Do škol se mohli od 
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18. listopadu vrátit jen žáci 1. a 2. tříd, které od 30. listopadu následovali žáci celého 1. stupně 

a  žáci poloviny tříd 2. stupně. Rotační výuka 2. stupně pokračovala až do Vánoc.  

V období mezi vánočními a jarními prázdninami se prezenční výuky ve škole účastnili  jen 

žáci 1.a 2. tříd. Po jarních prázdninách bohužel opět nastala distanční výuka všech tříd, která 

trvala až do 11. dubna. Poté se do školy vrátili žáci poloviny tříd 1. stupně a nastala rotační 

výuka 1. stupně. O měsíc později se k rotační výuce přidal i 2. stupeň.  Od 17. května se do 

školy vrátili všichni žáci 1. stupně, 2. stupeň pokračoval v rotační výuce. Od 25. května se 

mohli vrátit do školy všichni žáci. Při pobytu žáků ve škole musela být dodržována přísná 

hygienická pravidla.  

Po návratu do školy (od 12. dubna) probíhalo testování žáků nejdříve pomocí antigenních 

testů a od 26. dubna pomocí hromadných PCR testů. Za celé období testování jsme měli jen 

jeden pozitivní test. Tato pozitivně testovaná třída musela přejít na 14 dní do karantény a tedy 

na distanční výuku.  

Distanční výuka probíhala tak jako v loňském roce pomocí MS Teams. Žáci druhého stupně 

ještě používali výukový systém Moodle. Při výuce se nám osvědčila aplikace Whiteboard.fi. 

Při jejím využití učitelé zapojili do výuky všechny žáky a získávali tak hned od nich zpětnou 

vazbu. K testům učitelé využívali MS Forms.  

Nezapomínali  jsme ani  na žáky, kteří se nemohli online výuky zúčastnit, a pravidelně jsme 

jim chystali práci, kterou si vyzvedávali ve škole a vypracovanou vraceli zpět ke kontrole. 

Asistenti pedagoga pomáhali dětem jak online, tak když to situace dovolovala, při 

domluvených setkáních ve škole. 

Toto období distanční výuky bylo náročné nejen pro učitele, kteří většinu pracovní doby byli 

nuceni trávit u počítače, ale také pro žáky, kteří v sobě museli najít motivaci, aby všechny 

zadané úkoly doma vypracovali. Velké poděkování patří všem rodičům, kteří dbali na domácí 

vzdělávání svých dětí. 

Tak jako v ostatních letech bylo naplánováno mnoho akcí, které se bohužel nemohly 

uskutečnit. Nekonaly se vánoční jarmark, lyžařský kurz 1. ani 2. stupně, týden s rodilým 

mluvčím, oslava Dne matek, školy v přírodě a další pravidelné akce.  

Ale některé akce jsme přeci jen zvládli.   

Sedmáci porovnali své vědomosti se stejně starými dětmi z Polska, Ukrajiny a Rumunska v 

mezinárodní olympiádě v anglickém jazyce International English Language Contest 2021. 

Olympiáda proběhla online.  V konkurenci 84 žáků si nejlíp vedl Petr Olah ze 7.B, který 

skočil na skvělém třetím místě.  

V červnu jsme oslavili Den dětí  a konala se jedna škola v přírodě dvou tříd – 2.B a 5.A.  

Proběhly také výlety jednotlivých tříd. Podařilo se nám uskutečnit i třídenní výlet našich 

deváťáků do  jižních Čech, kde sjížděli na raftech Vltavu.  

V rámci školního kluby byly organizovány i některé kroužky, které se mohly konat jen ve 

velmi omezeném čase – na začátku a na konci školního roku, za dodržení homogenity skupin. 

Školní rok jsme ukončili ve středu 30. 6. 2021, kdy na školním hřišti proběhlo slavnostní 

rozloučení s našimi deváťáky.  

 

Mgr. Martina Zavřelová 



Výroční zpráva školy za školní rok 2020/ 2021, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno 

13 

 

PŘÍLOHY 
příloha č. 1 - Hodnocení Preventivního programu školy 2020/2021 

příloha č. 2 - Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2020/2021 

příloha č. 3 - Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2020/2021 

příloha č. 4 - Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2020/2021 

příloha č. 5 - MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2020/2021 

příloha č. 6 – proběhlé akce tříd ve školním roce 2020/2021 

Příloha č. 7 - Hospodaření školy v roce 2020  (státní rozpočet) 

Příloha č. 8 - Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního roku 

 

 
 

 

  



Výroční zpráva školy za školní rok 2020/ 2021, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno 

14 

 

Příloha č. 1 

Hodnocení Preventivního programu školy MZŠ Kamenačky 4 

 

V letošním školním roce jsme pokračovali v prevenci jak na 1., tak i na 2. stupni MZŠ dle 

Preventivního programu školy a dle časových možností, které nám distanční výuka 

poskytovala. 

 

Plnění cílů:  

Dlouhodobé, všeobecné cíle jsou zařazovány pravidelně do plánů vyučujících na každý školní 

rok. Jedná se především o vytváření dobrých školních kolektivů, prevenci proti šikaně, 

kyberšikaně, prevenci kouření a alkoholu, prevenci kriminality, záškoláctví, zdravý životní 

styl apod.   

  

Specifické oblasti a konkrétní činnosti:  

  

I. Práce v třídních kolektivech  

  

První stupeň  

Na prvním stupni jsme řešili především napjaté vztahy mezi některými spolužáky, nevhodné 

chování vůči sobě navzájem, vyčleňování žáků z kolektivu, náznaky šikany. Problémy se 

objevovaly především v nižších ročnících (1. – 2. třída).  

  

Druhý stupeň  

Na druhém stupni jsme řešili zhoršené vztahy mezi spolužáky. Objevil se poměrně nový 

prostředek ke konzumaci pro osoby mladší 18 let – nikotinové sáčky, které způsobují u 

uživatelů závislost. 

  

Ve všech třídách pracuje společně se ŠMP i výchovná poradkyně a školní psycholožka. 

Vzájemná spolupráce v rámci ŠPP je vynikající. V letošním školním roce působily na škole i 

dvě školní speciální pedagožky.  

  

 

II. Preventivní a intervenční programy, další akce  

  

Kvůli špatné epidemiologické situaci byla škola pro většinu žáků během větší části školního 

roku zavřena a žáci se vzdělávali prostřednictvím distančního vzdělávání, které s sebou 

přineslo nové specifické problémy (záškoláctví v distanční výuce, ztráta motivace), které byly 

řešeny průběžně všemi členy ŠPP, třídními učiteli během třídnických hodin v distanční 

výuce. 

  

 Dopravní výchova – akce na dopravním hřišti a s MP Brno pro 4. ročník 

                                         - akce na dopravním hřišti Pastviny pro 5. ročník  

                                         - v učebně Cacovická pro 2. ročník 
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 Adaptační kurz 6.A a 6.B – pro nové třídní kolektivy – 14. – 16.9, 16. – 19.9. 

 Kyberšikana – preventivní program pro 7.B a 8.A s MP Brno, 18.5. 

 Dobronauti – zpět v čase – preventivní program pro třídní kolektiv, 5.B, 11.5. 

 

 

  

III. Záškoláctví: neomluvené hodiny byly řešeny kázeňskými opatřeními i pohovory 

(většinou telefonickými) s rodiči. 

  

IV. Ve škole funguje školní parlament, který se schází v pravidelných intervalech nebo 

pokud je třeba něco ihned řešit. Zástupci tříd dobře komunikují a informace 

přenáší do svých kmenových tříd. Parlament fungoval a pravidelně se scházel 

v online prostředí i během distanční výuky. Vedením parlamentu byl i pro letošní 

rok pověřen Mgr. Martin Holomek.     

   

V. Kouření cigaret ani marihuany se na půdě školy neřešilo. Objevila se konzumace  

a distribuce nikotinových sáčků – byla řešena ve třídě 5.A a 7.B šetřením ve třídě. 

Prevence proběhla v hodině občanské výchovy. 

  

VI. Volnočasové aktivity – sportovní aktivity, keramika, řada kroužků na 1. i 2. stupni 

se kvůli distanční výuce neuskutečnila. 

  

VII. V hodinách občanské výchovy, tělocviku, praktických činností a výchovy ke 

zdraví se dbá na výchovu ke zdravému životnímu stylu.  

  

VIII. Velkým kladem se stále více jeví vysoká úroveň spolupráce jednotlivých učitelů 

mezi sebou.   

  

  

                                                   

 V Brně 30. června 2021                                     zpracovala:  Mgr. Jana Stratilíková 

         Školní metodik prevence  
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Příloha č. 2 

Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2020/2021 
 

1. Výchovná poradkyně pracovala podle ročního plánu výchovného poradenství na 

školní rok 2020/2021. Zaměřovala se na standardní činnosti výchovného poradce, tj. 

poradenskou, metodickou a informační činnost. Zároveň koordinovala činnost Školního 

pedagogického pracoviště (ŠPP) a koordinovala práci asistentů pedagoga (AP). VP dále 

zajišťovala spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (ŠPZ) - PPP Brno, SPC 

Štolcova, SPC Ibsenova a SPC Kociánka a orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD). 

 

2. Výchovná poradkyně koordinovala péči o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Počet těchto žáků se v průběhu roku měnil v závislosti na nových vyšetřeních. Na 

konci školního roku jsme evidovali 103 žáků s SVP (55 žáků na 1.stupni a 48 žáků na 

2.stupni), z toho 3 žáci s PO 4, 21 žáků s PO 3, 72 žáků s PO 2.  Z toho 32 žáků bylo 

vzděláváno podle IVP  (22 žáků na 1.stupni, 10 žáků na 2.stupni). 

 

3. Na nové vyšetření (po konzultaci s TU a speciálním pedagogem, příp. školním 

psychologem) či převyšetření (konec platnosti dosavadního Doporučení ŠPP) nebo na žádost 

rodičů bylo do PPP letos odesláno 33 žáků. 

 

4. Výchovná poradkyně se v průběhu školního roku zúčastnila několika pohovorů 

třídních učitelů s rodiči. V rámci těchto pohovorů se řešily především výukové a výchovné 

problémy (zhoršený prospěch, nekázeň, porušování školního řádu, zvýšená absence). Dále 

výchovná poradkyně svolala 17 výchovných komisí.  Na výchovných komisích se řešily 

problémy spojené se špatným prospěchem, zhoršeným chováním a opakovaným porušováním 

školního řádu. Dalším častým tématem byla zvýšená omluvená a neomluvená absence, příp. 

skryté záškoláctví. V tomto školním roce se ale nejčastěji řešily problémy spojené s distanční 

výukou – absence na online hodinách, neplnění zadaných úkolů apod. 

 

5. Výchovná poradkyně také poskytovala služby kariérového poradenství, především 

žákům 9. ročníku a jejich zákonným zástupcům. Pro rodiče žáků uspořádala v lednu online 

informativní schůzku, na které jim předala informace o přijímacím řízení na SŠ ve školním 

roce 2020/2021. Někteří rodiče si domluvili i následnou individuální konzultaci před podáním 

přihlášek na SŠ. VP také zajišťovala distribuci materiálů k volbě povolání a tisk přihlášek na 

SŠ. Všichni žáci 9. ročníku byli úspěšně přijati na vybrané střední školy.  

 

Přehled umístění žáků 9. ročníku: 

Gymnázia – 2 žáci 

SOŠ  (maturitní obory) – 17 žáků 

SOU (učební obory)  – 2 žáci 

 

V Brně 28. června 2021                                       Mgr. Karla Poláchová, výchovná poradkyně 
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Příloha č. 3 
 

Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2020/2021 
 

Počet žáků ve školní družině:  v 6. oddělení ŠD  ke dni 31. 9. 2020 celkem 147 dětí,  

                                                                                  ke dni 31.5.2021 131  dětí 

Počet žáků ve školním klubu:  84 hlášených dětí 

 

 

I. Uskutečněné akce školní družiny    

 

1. 8. 9. 2020 navštívila Mgr. Michaela Lusková s třídou 1. B přírodovědnou stanici 

Kamenačky, účastnilo se 14 dětí.   

2. 9. 9. 2021 navštívila přírodovědnou stanici s třídou 1.A Lenka Procházková, účastnilo 

se 16 dětí.  

3. Dne 23. 9. 2020 se Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková zúčastnily akce 1. 

stupně nazvané Atletický den, kde pomáhala při její organizaci. 

 

Od 14. 10. do 16. 11. 2020 byla školní družina uzavřena z důvodu nařízení vlády o uzavření 

škol.  Z důvodu hygienických a bezpečnostních opatření v souvislosti s onemocněním 

COVID-19 nemohly  probíhat žádné akce ve škole i mimo školu.  Dne 16. 11. 2020 nastoupili 

zpět do školy pouze žáci 1 a 2. tříd. Žáci 3 a 4. tříd nastoupili od 1. 12. 2021. 

 

4. Dne 18. 12. 2020 proběhlo v naší školní družině mobilní planetárium pro třídu 1.A, 

1.B, 2.A a 2.B, které se zúčastnilo 80 dětí. 

 

Od 1.3. do 15. 4. 2021 byla školní družina v provozu rotačním způsobem a z důvodu nařízení 

vlády o hygienických opatřeních v souvislosti s onemocněním COVID-19 nemohly  probíhat 

žádné akce ve škole i mimo školu.  

 

5. Dne 1. června připravila školní družina pro žáky I. stupně v dopoledních hodinách 

Dětský den Mauglí. Akce se zúčastnili  všichni žáci I. stupně.  

 

6. V týdnu od 10. 6. do 16. 6. připravily vychovatelky školní družiny pro družinové děti 

Olympiádu školní družiny. Akce proběhla na školním hřišti a zúčastnilo se jí 85 dětí.  

 

7. V týdnu od 21. 6. do 25. 6.2021 odjela vychovatelka Lenka Procházková na školu v 

přírodě se 2.B, kde zároveň působila i jako zdravotník..  

 

Mimo výše uvedené akce vychovatelky se svými odděleními v průběhu školního roku 

připravovaly drobné vánoční dárky, dárky ke Dni Matek, ke Dni otců.  V rámci svého 

oddělení připravují soutěže, hry, besedy a besídky k různým tématům a příležitostem, 

sebevzdělávaly se a účastnily se různých seminářů. 

 

 

II. Kroužky školní družiny a školního klubu 

 

Ve školním roce 2020/2021 otevřela naše školní družiny tyto družinové kroužky: 

• Keramika I, II, III   (40 dětí) 

• Míčové hry pro 2. – 3. třídu (12 děti) 
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V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky: 

• Vaření I. ( 13 dětí) 

• Hudební kroužek  (9 dětí) 

• Pohybové hry (17 dětí) 

• Příprava ke zkouškám Cambridge pro 8. třídy (10 dětí) 

• Příprava ke zkouškám Cambridge pro 9. třídy (11 dětí) 

• Šachy  (12 dětí) 

• Jogínek (12 dětí) 

• Příprava na přijímací zkoušky z matematiky (11 dětí) 

• Dysklub (4 dětí) 

 

III. Školní klub 

 

Ve školním roce 2020/2021 byly do činnosti školního klubu zařazeny kroužky, které naše 

škola nabízí. Školní klub funguje v letošním roce v prostorách určených pro školní klub –  

v prostorách školní knihovny. Školní klub navštěvují žáci 5. – 9. tříd, kteří zde tráví čas  

v době volných hodin, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žákům je zde nabízena 

možnost spontánní činnosti – četba knih a časopisů, hraní deskových  her, relaxace, poslech 

hudby, komunikace s ostatními žáky, ale i možnost použití PC a internetu.  

 

 

V Brně dne 21. 6. 2021 

Zpracovala: Mgr. Michaela Lusková, vedoucí školní družiny a školního klubu 
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Příloha č. 4 
 

Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2020 - 2021 
 

Prvňáčci 

1. Naplánovali jsme patronát devátého ročníku nad prvňáčky.  Spolupráce byla narušena 

pandemií coronaviru. Uskutečnila se pouze společná mikulášská družina, společné 

zahájení – plackování  prvňáčků a zakončení školního roku - poslední zvonění deváťáků.  

 

2. Úspěšně a úzce spolupracujeme  se čtyřmi  mateřskými školami, z kterých k nám proudí 

děti (MŠ Nopova, MŠ Kamenačky, MŠ Pastelky, MŠ Zengrova) a uzavíráme  každý rok 

s p. ředitelkou MŠ Nopova celoroční plán spolupráce. Bohužel však tento plán nemohl 

být z důvodů epidemie dodržen. Předzápisová beseda s rodiči v  MŠ Nopova  před 

zápisem do prvních ročníků s prezentací o naší škole se nemohla uskutečnit. Děti z 

mateřských škol měly absolvovat v prvních ročnících náslechovou hodinu před zápisem.  

Bohužel i tady zasáhla pandemie a náslechy se neuskutečnily. O  akcích školy pravidelně  

informujeme také MŠ Mazourovu,  MŠ Letní. Naši prvňáčci pravidelně navštěvují MŠ 

Nopovu před Vánocemi při přátelském posezení a v Den dětí jsme zváni na skákací hrad. 

Letos se akce nekonaly. 

 

3. V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty. 

 

4. U prvňáčků psycholožka Mgr. Lenka Černá uskutečnila výchovný program – Učíme se 

pravidlům, k čemu slouží a jak umíme respektovat druhé. 

 

5. Pedagogové 1. stupně  dále zabezpečují některé kroužky: kroužek Malý Jogínek, SM 

systém, keramika. 

 

Předškoláci 

 

1. EDU skupinky se neuskutečnily. 

 

2. Do jednoho prvního ročníku v příštím roce nastoupí 28 dětí. Zápis do 1. ročníků proběhl 

převážně elektronicky, bez přítomnosti dětí. 

 

3. V červnu se konala informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků. 

 

Výukové programy a kultura 

 

1. Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí Kamenačky. Výukových programů se zúčastnili 

žáci ročníků 1. stupně. Naši žáci také navštěvují několik kroužků přírodovědné stanice.  

 

2. Zúčastnili jsme se výukových programů ve vzdělávacích školních centrech tak, jak nám 

to dovolovala coronavirová pravidla průběžně se měnící. 

 

3. Jsme zapojeni do programu Ovoce, zelenina a mléko do škol. Každých 14 dnů naši žáci 

dostávají vitamínové balíčky s ovocem a mléčné výrobky. 

 

4. Před Vánoci se měl na školním dvoře konat tradiční vánoční jarmark, spojený s výrobou 

dárkových předmětů ve vánočních dílnách. Ani ten se nekonal. 
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5. Čtenářská gramotnost je podporována prodejem knížek dětem z nakladatelství Albatros a 

Fragment, návštěvami knihovny J. Mahena s výukovými programy. Žáci navštěvují také 

školní knihovnu pod vedením Mgr. Miloslavy Šimkové. 

 

 

Dopravní výchova a prevence 

 

1. Žáci 3. a 4. ročníků se zapojili do programu a soutěže v dopravní výchově Empík.                                                                                                                               

 

2. Dále se žáci zúčastnili výuky na dopravním hřišti Riviéra, kde si vyzkoušeli být účastníky 

provozu jak na kole, tak jako chodci. Součástí výuky byl také program na počítači. Tento 

program se dětem velmi líbil.  

 

3. Žáci 2. – 4. ročníků se zúčastnili výukových programů v Centru Amavet – program 

Městské policie Brno o bezpečnosti při dopravě. 

 

Sběr papíru a elektrospotřebičů, environmentální výchova a projektové dny 

 

Daří se nám alespoň třídit plasty a elektroodpad. 

 

Sport 

 

1. Týdenní  lyžařský výcvik pro děti 1. – 4. ročníku v Němčičkách se bohužel nemohl 

konat. 

 

2. Ani plavání 2. a 3. ročníků se nekonalo na plaveckém bazénu ZŠ Holzova.    

 

3. V září jsme stihli uspořádat sportovní den 1. stupně na hřišti ZŠ Krásného. 

 

 

Spolupráce se školní družinou 

 

1. Dobře a konstruktivně spolupracujeme se školní družinou (společné akce spaní ve škole, 

vánoční koledování v Domově důchodců Ludmila atd.) 

 

2. Zorganizovali jsme společné akce pro všechny žáky 1. stupně –  mikulášskou nadílku, 

vánoční besídky ve všech třídách. 

  

3. Žáci 1. stupně se ve spolupráci se školní družinou zúčastnili spaní ve škole. 

 

 

 

Soutěže 

 

Matematický klokan – 19. 3. 2021 (distančně) 

Kategorie Cvrček (2. - 3. třída) 

1 Nikola Kubíčková      90 3.A 

 Vilém Kyselák           90 3.A 

 Erika Janálová            90 2.B 

2 Martin Milec            86 3.A 

3 Adam Djak              85 2.A 

 Anna Mikotová           85 2.B 
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Kategorie Klokánek (4. – 5. třída) 

1 Sára Tomíšková 92 5.A 

2 Jakub Kratochvíl 89 5.A 

3 Jan Šilhavý  86 5.A 

 

Metodické sdružení  

 

1. Celkem 2 x se sešlo metodické sdružení 1. stupně. 

  

2. Dny otevřených dveří se nekonaly z důvodů epidemie coronaviru. 

 

3. Zveřejňovali  a publikovali jsme své akce na webových stránkách školy a v Židenickém 

zpravodaji. 

 

4. Pracovali jsme podle  metodických plánů ve všech předmětech a ročnících, které jsme 

zpracovali na začátku školního roku v souladu se ŠVP školy. 

 

 

5. U žáků s IVP ve třídách pracovali asistenti pedagoga. 

 

6. Úzce jsme spolupracovali  s výchovnou poradkyní Mgr. Karlou Poláchovou a školní 

psycholožkou Mgr. Lenkou Černou, speciální pedagožkou Mgr. Vendulkou 

Kosmákovou, dále s psychology z PPP Kohoutova, SPC Štolcova. Žáci  se zapojili do 

preventivních programů PPP Sládkova. 

 

7. Třídní schůzky se konaly převážně formou hovorových hodin individuálními 

konzultacemi on-line aplikaci Teams. 

 

8. Zúčastnili jsme se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v různých školeních, 

jak nám to umožnila epidemická situace. Hodně jsme sledovali webináře on-line. 

 

Školy v přírodě a výlety 

       

Školu v přírodě absolvovaly dvě třídy. Školy v přírodě byly povoleny na poslední chvíli v 

červnu. 

 

 

Spolupráce s rodiči 

 

1. Rodiče založili Sdružení rodičů – z každé třídy byl vybrán jeden zástupce rodičů. Rodiče 

jsou zastoupeni ve školské radě. 

 

2. Komunikujeme s rodiči: email, telefonicky, osobní setkání, systém Bakalář, žákovské 

knížky, deníčky. 

 

3. Rodiče jsou aktivní, mají pravidelný zájem o informace, často využívají emailové spojení 

pro vyjasnění a vyřešení problémů, telefonicky a přes ŽK informují třídního učitele o 

skutečnostech,  domlouvají si osobní konzultace.  

 

4. Pomáhají se zajištěním a organizací školních (třídních) akcí. Do školy posílají materiál na 

výuku (Pří, Vv, Pč) i ceny do soutěží. 
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5. Skvělá spolupráce v době karantény – konzultace na TEAMS, včetně třídních schůzek 

online. Pravidelná kontrola a ukládání práce dětí, on line výuka. 

 

 

Distanční výuka 

 

Distanční výuka probíhala od října 2020 s různými přestávkami až do dubna 2021. Všichni 

vyučující se snažili odvést co nejkvalitnější práci, i když na straně  rodičů i pedagogů šlo o 

velmi vyčerpávající aktivitu. Pracovali jsme v programu Teams a Forms a další. Každý 

pedagog si nastavil s žáky svůj systém výuky a dodrželi jsme daný počet hodin on-line. Všem 

pedagogům za nasazení patří velké poděkování a obdiv dětem, rodičům i pedagogům. 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Nekudová                                             26. 6. 2021 
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Příloha č. 5 
 

MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2020/2021 
 

Činnost: 

1. Základem práce Metodického zařízení je koordinovat činnost druhého stupně, metodicky 

pomáhat a vést, spolupracovat s vedením školy, NF a  ŠPP.  

2. V letošním roce však byla téměř celý rok distanční výuka – od 15. 10. s malými 

přestávkami až do poloviny května 

3. Byly celkem 3 zasedání MZ, kde se řešily veškeré záležitosti druhého stupně 

4. Spolupráce na změně ŠVP – dle rozhodnutí MŠMT o vypuštění některých témat a změn 

od školního roku 2022 – 2023 

 

 

Další aktivity 

1. Tematické plány zpracované dle ŠVP. Za tyto zodpovídají vyučující 

2. Zpracovány řády učeben a vyvěšeny 

3. NF – spolupráce MZ s NF školy v plánování akcí a jejich dotování,  

4. Zastřešení akcí 2. stupně, koordinace a spolupráce. 

5. Velmi výrazně jsme pracovali na on-line výuce a zadávání úkolů od 15.10. Úkoly se 

dávaly do moodle (který znají žáci velmi dobře z hodin informatiky), chystaly se 

odevzdávárny. Do moodle se daly nahrát i prezentace a další pokyny pro výuku. Testy 

jsme zadávali jednak pomocí pracovních listů s delší dobou při odevzdávání a v aplikaci 

FORMS, kde se nastavovala doba např. 1 hodina či dopoledne apod. Velká výhoda byla, 

že se dal tento test otevřít dle dohody i jindy. Všichni kolegové pracovali s velkým 

nasazením a dobře. Zakoupili se grafické tablety, učili jsme se pracovat s Whiteboard.fi. 

Žáci, kteří se neozývali, byli dohledáváni telefonicky a rodiče vyzýváni k nápravě práce 

jejich dětí. Zde se projevila významně práce třídních učitelů. Distanční výuka byla 

tentokrát povinná a všichni museli pracovat.  

6. Každý učitel v tematických plánech všech svých předmětů uložených v kanceláři označil 

ty části, které se nestihly s ohledem na epidemii probrat v letošním školním roce. Toto 

učivo bylo přesunuto do následujícího školního roku 2021/2022.  

 

 

Spolupráce s polskou školou – červen 2021 návštěva z Hvězdna 

 

 

Soutěže: 

 

Olympiáda z českého jazyka 2. 12. 2020 – pro 8. a 9. ročník 

1. Filip Marek 28 b – postup do okresního kola 

2. Anna Klestilová 25 b 

3. Anna Johnová 23 b 

 

Zeměpisná olympiáda – 17. 2. 2021 

6. ročník 

1. Kateřina Hybnerová – postup do okresního kola  

2. Oliver Hodek – postup do okresního kola – 33. místo 

3. Michal Telvák 

4. Michaela Popová 

7. ročník 

1. Soňa Klíčová – postup do okresního kola – 45. Místo 
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Biologická olympiáda - 26. 3. 2021 

6. + 7. ročník 

1. Michal Telvák 

2.-  3. Michaela Popová, Stella Kučerová 

8. + 9. ročník 

1. Dominik Marek 

2. Filip Marek 

 

Matematická olympiáda -   

5. ročník - Ondřej Genčur - Školní kolo 6 bodů (úspěšný řešitel) (Okresní kolo 0 bodů) 

6. ročník - Radim Poláček - Školní kolo 6 bodů (úspěšný řešitel) (Okresní kolo 0 bodů) 

 

Mezinárodní olympiáda v anglickém jazyce 20. 5. 2021: - Stratilíková 

3. místo Petr Olah (7.B) 

9. místo Viktorie Vrbová (7.A) 

 

Matematický klokan 19. březen 2021 

Kategorie Benjamín (6. - 7. třída) 

1. Viktorie Vrbová        78 7.A 

2. Šimon Palas            69 7.B 

3. Markéta Kopečková   68 7.B 

 Radim Poláček            68 6.A 

Kategorie Kadet (8. - 9. třída) 

1. Samuel Fisher           68     8.A 

2. Dominik Lochmann   65  8.A 

 Jaroslav Janoušek       65   9.A 

3. Filip Marek                 62         9.A 

 

Kroužky: 

Matematický kroužek, příprava na přijímací řízení,  9.A,  Vaňková 

 

        Zpracovala Vaňková za spolupráce kolegů 

  

 

                                                                                                    V Brně, 29.  červen 2021 
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Příloha č. 6 

Proběhlé akce tříd ve školním roce 2020/2021 
 

Třída 1.A 

- Divadélko pro školy 22. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Výlet do Bílovic nad Svitavou 22. 6. 2021 

 

Třída 1.B 

- Divadélko pro školy 22. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Výlet do Bílovic nad Svitavou 22. 6. 2021 

 

Třída 2.A 

- Dopravní výchova 10. 9. 2020 

- Divadélko pro školy 22. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Výlet do Mariánského údolí 22. 6. 2021 

- Výlet na Stránskou skálu 28. 6. 2021 

 

Třída 2.B 

- Dopravní výchova 14. 9. 2020 

- Divadélko pro školy 22. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Škola v přírodě 21.-25. 6. 2021 

 

Třída 3.A 

- Divadélko pro školy 22. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

 

Třída 3.B 

- Divadélko pro školy 22. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Výlet ZOO Brno 24. 6. 2021 
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Třída 4.A 

- Empík – dopravní výchova 18. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Mobilní planetárium 9. 10. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Dopravní hřiště Riviéra 5. 5. 2021 

- Den dětí 1. 6. 2021 

 

Třída 4.B 

- Empík – dopravní výchova 18. 9. 2020 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Mobilní planetárium 18. 12. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Dopravní hřiště Riviéra -Empík cyklista 5. 5. 2021 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Výlet do Jungle Parku 16. 6. 2021 

 

Třída 5.A 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Dopravní hřiště Pastviny 6. 10. 2020 

- Mobilní planetárium 18. 12. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Škola v přírodě 21.-25. 6. 2021 

Třída 5.B 

- Atletický den 23. 9. 2020 

- Dopravní hřiště Pastviny 6. 10. 2020 

- Mobilní planetárium 9. 10. 2020 

- Vánoční besídka 18. 12. 2020 

- Dobronauti  11. 5. 2021 

- Den dětí 1. 6. 2021 

- Výlet na koupaliště Riviéra 24. 6. 2021 

- Výlet do Mariánského údolí 28. 6. 2021 

- Výlet do zábavního parku Bruno 29. 6. 2021 

 

Třída 6.A 

- Adaptační kurz  14.-16. 9. 2020 

- Mobilní planetárium 9. 10. 2020 

- Výuka Aj s rodilým mluvčím 13. 5. 2021 

- Lanové centrum 23. 6. 2021 

- Sportovní den 28. 6. 2021 

 

Třída 6.B 

- Adaptační kurz 16.-18. 9. 2020 

- Mobilní planetárium 9. 10. 2020 

- Hodina AJ s rodilým mluvčím 27. 5. 2021  

- Lanové centrum + Arrow game 22. 6. 2021 
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- Sportovní den 28. 6. 2021 

- Výlet 29. 6. 2021 

 

Třída 7.A 

- Mobilní planetárium 9. 10. 2020 

- Preventivní program PČR – Šikana 18. 5. 2021 

- Výlet do Jungle Parku 15. 6. 2021 

- Sportovní den 28. 6. 2021 

 

Třída 7.B 

- Mobilní planetárium 18. 12. 2020 

- Preventivní program PČR – Šikana 18. 5. 2021 

- Výlet do Jungle parku 17. 6. 2021 

- Sportovní den 28. 6. 2021 

 

Třída 8.A 

- Mobilní planetárium 9. 10. 2020 

- Kyberšikana - 17. 5. 2021 

- Body worlds 25. 6. 2021 

- Sportovní den 28. 6. 2021 

- Paintball – 29. 6. 2021 

 

Třída 9.A 

- Mobilní planetárium 18. 12. 2021 

- Splouvání řeky Vltavy - 15. - 17. 6. 2021 

- Sportovní den 28. 6. 2021 

 

 

Akce školního parlamentu 
- Barevný den – zelená a červená 18. 12. 2020 

- Pomoc s dětským dnem 1. 6. 2021 

- Turnaj v PC hře Minecraft 24. 6. 2021   
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Příloha č. 7 
 

Hospodaření školy v roce 2020 (státní rozpočet) 
 

Škola:  MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO 
   

 

 

Náklady:  

 

501    Spotřeba materiálu             620 094,91 

512    Cestovné                           5 861,00   

518    Ostatní služby                          7 278,00 

521    Mzdové náklady        19 891 918,00 

524    Zákonné sociální pojištění        6 672 571,00 

527    Zákonné sociální náklady            424 008,36 

549    Ostatní náklady z činnosti           113 785,00 

 

Náklady celkem      27 735 516,27 

 

 

Výnosy: 
 

672    Výnosy z transferů      27 735 516,27 

 

Výnosy celkem       27 735 516,27 
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Příloha č. 8 

Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního 

roku: 

 

V zdravém těle zdravý duch 

Ve středu 23. září proběhl odložený 5. ročník lehkoatletického trojboje žáků 1. stupně naší 

školy. Kvůli zákazu sportování a sdružování se na konci loňského školního roku jsme závody 

přesunuli z června na letošní září. I s rizikem opětovného zákazu či nejistoty počasí. 

Vše nám ale perfektně vyšlo. Obloha byla čistá, teploty příjemné a vítr žádný. Ministerská 

doporučení ještě minimální. Sportovci sice skoro bez tréninku ale za to natěšení a nadšení. 

Sportoviště upravená, rozhodčí i pomocníci z „devítky“ od rána připravení, diplomy  

a odměny nachystány. 

Museli jsme ale dodržovat přísnější hygienická pravidla. Při čekání na start mít nasazenou 

roušku, držet správné rozestupy a omezit kontakt s ostatními třídami. Díky výborné 

organizaci rozhodčích, přísnému dohledu učitelů i naší zodpovědnosti se nám vše podařilo. 

Odměnou nám byla radost z pohybu na čerstvém vzduchu i drobná sladkost a diplom na závěr 

závodů.     

 

 

Adaptační kurz šestých tříd 

Přechod na druhý stupeň je pro mnohé žáky významným krokem. Mnohdy je spojen  

s příchodem do nového třídního kolektivu. Dvě úplně nové třídy vytvořili na naší škole 

šesťáci, proto jsme pro ně již tradičně připravili adaptační kurz. Cílem kurzu je vzájemně se 

lépe poznat a vytvořit soudržnou třídu, která bude celé čtyři roky táhnout za jeden provaz. 

Letos se žáci spolu s novou třídní učitelkou a v doprovodu školní psycholožky Mgr. Lenky 

Černé a Mgr. Martina Holomka vydali na hranici Moravského krasu do Švýcárny u Adamova. 

Po cestě vlakem a delším pěším přesunu se dostali až na Švýcárnu, kde na ně čekal bohatý 

program. Ten se skládal z různých typů sportovních či poznávacích her, z tvoření 

adapťáckého trička a z delšího výletu na rozhlednu. Vrcholem programu byla zajímavá 

netradiční varianta noční bojovky. Po třech dnech se do Brna vrátili unavení šesťáci, kteří 

navázali nová přátelství a vytvořili pevný základ kolektivu, který bude spolu fungovat  

až do deváté třídy. Ať se jim tedy všem daří! 
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Mezinárodní úspěch sedmáků 

Tak jako loni, i letos se žáci naší školy zapojili do mezinárodní olympiády v anglickém jazyce  

International English Language Contest 2021. Specifická situace letošního školního roku  

si vyžádala zvláštní opatření a soutěž se konala online v reálném čase. Kromě naší školy se do 

ní zapojily školy z rumunského Sibiu, ukrajinského Umanu a polského Hnězdna. Ještě během 

distanční výuky proběhla zkouška spojení a 20. května se vybraní žáci 7.A a 7.B posadili za 

školní počítače a změřili si síly s vrstevníky. V konkurenci 84 žáků si nejlíp vedl Petr Olah ze 

7.B, který skočil na skvělém třetím místě. V první dvacítce se ještě umístila Viktorie Vrbová 

(7.A), Alena Beheni (7.A) a Jakub Hlaváček (7.A). 

Těšíme se na příští rok, jak si v zahraniční konkurenci povedou letošní šesťáci. 

Mgr. Jana Stratilíková a Mgr. Kristýna Kousalíková 

 

Letní olympiáda ve školní družině 

Jak se sportuje na olympijských hrách, víme snad všichni, ale jak probíhají olympijské hry  

ve školní družině? Zjistili jsme to ve čtvrtek 10. 6. 2021, kdy jsme je slavnostně zahájili  

na našem školním dvoře zapálením ohně. Paní vedoucí vychovatelka představující řeckou 

bohyni nám přiblížila historii olympijských her, jak se dříve pořádaly, kdo se jich zúčastňoval 

a co pro ně bylo typické. Poté se děti seznámily s pravidly naší olympiády a mohlo se začít 

soutěžit. S velkým nadšením se aktivně zapojily do všech disciplín, kterých bylo opravdu 

mnoho. Změřily své síly například ve skoku do dálky, házením různými typy míčů na cíl  

a na basketbalový koš. Nemohlo chybět ani skákání přes švihadla, driblování a běh  
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na 30 metrů. Slavnostní zakončení proběhlo 16. 6. 2021 neobvyklou soutěží – vodní štafetou 

a vyhlášením vítězů jednotlivých disciplín s předáním diplomů, věcných cen a medailí všem 

sportovcům. Akce se nám vydařila, počasí nám přálo a všichni jsme si naši letní olympiádu 

užili.  

Heslo olympijských her: Citius, Altius, Fortius (Rychleji, výše, silněji). 

Mgr. Michaela Lusková 

 

 

Deváťáci na vodě 

Dne 15.6. se žáci našeho závěrečného ročníku vydali na svoji poslední kamenačskou výpravu. 

Výlet započal několikahodinovou cestou, která vedla až do kempu Zlatá koruna, kde se žáci 

ihned po zabydlení mohli těšit na rozhlednu Kleť a následné sjíždění tohoto ohromného 

vrcholu na terénních koloběžkách. Zkušenostmi ošlehaní deváťáci nelenili a poté se ještě 

večer pustili do zakládání ohně a opékání špekáčků. Další den se žáci se svými učiteli vydali 

do Českého Krumlova, kde opěvovali krásu tohoto kulturního centra a poté se konečně dostali 

k vodě a dle instruktorových pokynů, nasazení záchranných vest, vypluli vstříc novým 

zážitkům. Na vodě žáci statečně čelili nejrůznějším překážkám, vyhýbali se dalším vodákům, 

okrajovým porostům a statečně bojovali i s perným počasím, avšak po vykoupání a návštěvě 

občerstvení U Milana zůstaly všem na tvářích spokojené úsměvy. Nakonec se všichni zdárně 

dopádlovali až do cíle a dopřáli si krátký, ale zasloužený odpočinek v kempu. Následná 

večerní baseballová bojovka naše deváťáky neunavila, protože věděli, že je čeká poslední 

večer u táboráku a na ten je přeci potřeba být ještě chvíli při vědomí. Posledním večerem si 

žáci shrnuli jejich dosavadní společné bytí v jedné třídě a neubránili se vzpomínkám na ta 

krásná školní léta u nás na škole. Celá vodácká expedice se velmi vydařila, počasí bylo více 

než příznivé a dodnes májí všichni takové vodácké vzpomínky, na které nikdy nezapomenou.  

Mgr. Veronika Šujanová 
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10.0 Závěr 
 

10. 1. Vyjádření školské rady 
 

Výroční zprávu za školní rok 2020/ 2021 Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 

školská rada schválila.  

 

 

 

za Školskou radu MZŠ Kamenačky 3591/4       za MZŠ Kamenačky 3591/4 
 

              Mgr. Magda Samková.           Mgr. Martina Zavřelová 

                          ředitelka školy 

 

 

      …………………………………………  ……………………………………. 

 

 

 

V Brně, dne 15. 10. 2021 
 
 


