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1.0 Základní charakteristika školy:  
Úplná základní škola 

  

      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 11 5 239 21,73  

2. stupeň 5 4 115 23  

Celkem 16 9 354 22,13 400 

 

  

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.) 

Datum zřízení:  
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 volby 14. a 18. 11. 2017. 

 

Předseda a členové ŠR:   
Mgr. Magda Samková - předsedkyně Školské rady – členka za rodiče 
Mgr. Hana Hanychová - členka za rodiče 

Mgr. Martin Sehnal - člen 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 – člen za pedagogický sbor 

Mgr. Zdena Maráková – členka za pedagogický sbor 

Lenka Trundová-Lopreisová – členka za pedagogický sbor 

 

Doplňovací volby za rodiče proběhly 5. 11. 2019. Paní Mgr. Michaelu Vaňáčkovou nahradil Mgr. 

Martin Sehnal. Předsedkyní školské rady byla zvolena Mgr. Magda Samková 

 

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. 

 

MZŠ 644/2016 

 

 

 

 

 

MZŠ 266/2018 

3.– 5. a 8.– 9. 

 

 

 

 

 

1.; 2. a 6.; 7  

Jiné specializace, zaměření:  

Výuka anglického jazyka od 1. ročníku. 

 

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 1 295 36 0 

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

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2020 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,5 
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1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 6 159 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 81 fyz. 1/ přepoč.  0,18 300 

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 39,44  /  43 100 

z toho odborně kvalifikovaných  39,44  /  43 100 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3 

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 10 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 7 

36-50 let 1 10 

51 a více 1 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 3 22 

Rodičovská dovolená  6 

 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 7,91/12 

z toho a) asistent pedagoga: 12 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 
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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. 44 38 4 2 2 

2. 54 48 6 0 0 

3. 43 31 12 0 0 

4. 39 31 8 0 0 

5. 55 45 10 0 0 

Celkem za I. stupeň 235 193 40 2 2 

6. 35 22 12 0 0 

7. 27 11 16 1 0 

8. 22 12 9 1 1 

9. 25 13 12 0 0 

Celkem za II. stupeň 109 58 49 2 1 

Studium v zahraničí 5     

Celkem za školu 349 251 89 4 3 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,56 

3 3 0,85 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  201 

        průměr na jednoho žáka: 0,56 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

Školská poradenská pracoviště nediagnostikovala žádného mimořádně nadaného žáka. 

Dva žáci jsou diagnostikovaní jako nadaní.  

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté studium 8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
4 0 6 18 3 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 59 

Práce s žáky s PO 9 

Cizí jazyk 3 

ICT 27 

Ostatní 10 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % z celé školy 

9. ročník 27 7,63 

nižší ročník 4 1,1 

Celkem 31 8,73 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   24 

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

výukou nějakého předmětu 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   10 

Důvod: ve většině případů stěhování  

4.0  Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 

 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

žádné 

 

 

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 72 0 

Nepřijetí do 1. třídy 8 2 

Odklad povinné školní docházky  14 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Přestupy žáků 10 0 

Jiné 32 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 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  0,4 + 0,4 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 

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: metodická setkávání výchovných poradců, kariérové poradenství,  

tvorba individuálních vzdělávacích plánů, inkluzivní vzdělávání 

školní metodik prevence: metodická setkávání metodiků prevence 
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školní psycholog: školení k poruchám chování a školní zralosti, metodické setkávání 

školních psychologů, metodická setkávání KaPoDav, výcvikový kurz v Sandtray; 

Schengenský syndrom  

školní speciální pedagog: Matematika pro žáky s dyskalkulií, diagnostika čtení a psaní, 

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

 

 

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 2019/20 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 1 

Závažné vady řeči 3 

Vývojové poruchy učení 57 

Vývojové poruchy chování 8 

Autismus  3 

Celkem 72 

 

 

6.4. Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření 

Stupeň podpůrného opatření Počet žáků 

PO 1 11 

PO 2 67 

PO 3 16 

PO 4 2 

PO 5 0 

Celkem 96 
 

 

 

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 31 

Míčové hry 1 13 

Vaření 1 13 

Hudební kroužek 1 7 

Tvořílek 1 13 

Pohybové hry 1 12 

Příprava ke zkouškám 

Cambridge 
2 21 

Šachy 12 17 

Jogínek 1 12 

Příprava na příjímací 

zkoušky z matematiky 
1 13 

Dysklub 3 12 

Kroužek programování 1 10 

Celkem 28 174 

 

 

 

 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 

městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za 

účelem prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a 

zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve 

městě Brně. 
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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. 

 

 

 

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 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské sml., 

datum  

nerelevantní 
 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity plošných 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně a podpořit školy 

i v dalším období.  V projektu probíhá několik aktivit, 

z nichž nejrozsáhlejší je doučování žáků úspěšně navazující 

na mentorskou práci, která na brněnských školách probíhá 

již od září 2014 a která je vysoce ceněna školami, rodiči 

i samotnými žáky. Doučování a mentorská práce se žáky 

probíhají na zapojených základních školách a ve čtyřech 

organizacích neformálního vzdělávání. 
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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 části podlahy chodby v přízemí na budově K2. Bylo 

odstraněno staré obložení stěn, které bylo nahrazeno novou omítkou. Proběhla též generální 

rekonstrukce sborovny školní družiny. Dále probíhaly menší opravy v obou budovách. 

Budovy a pozemky školy byly udržovány dle plánu.  

 

9.3  Nové vybavení a pomůcky 

 2 interaktivní panely – jeden do jazykové učebny 1. stupně, druhý do 1.A 

 1 interaktivní tabule – do jedné třídy prvního stupně 

 nový nábytek do sborovny školní družiny 

 velká myčka do výdejny stravy 

 nové lino do multimediální učebny 

 

 

9.4. Závěr: 

 

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

části. Naši školu navštěvují žáci z naší spádové oblasti i z ostatních spádových oblastí. 

V letošním roce to bylo 354 žáků.  

Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Masarykovy 

základní školy Brno, Kamenačky 3591/4. V 1.; 2. a 6.; 7. třídách vyučujeme dle verze 7. 

V této verzi je posílena výuka angličtiny, kterou vyučujeme od první třídy, výuka druhého 

cizího jazyka, který vyučujeme od šesté třídy, a výuka informatiky. Ostatní třídy (3.-5. a 8.-9. 

ročník) se učí podle ŠVP pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno, 

Kamenačky 3591/4, verze 6. Plnění našeho školního vzdělávacího programu průběžně 

vyhodnocujeme.  
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Tento školní rok začal jako všechny roky  ostatní, přivítáním prvňáčků na školním dvoře, 

čímž začala spolupráce našich prvňáčků a deváťáků. Následoval adaptační kurz našich 

šesťáků a další menší akce. Nechyběl ani vánoční jarmark s charitativním bazárkem, jehož 

výtěžek byl věnován dětskému centru Chovánek v Brně-Bystrci. Naši žáci  se zúčastnili  

lyžařských kurzů 1. a 2. stupně, zájemci z 2. stupně  absolvovali týden s rodilým mluvčím a 

naši sedmáci porovnali své vědomosti se stejně starými dětmi z Německa, Polska, Ukrajiny a 

Rumunska v mezinárodní olympiádě v anglickém jazyce.  Byly naplavovány další akce 

včetně vystoupení ke Dni matek, škol v přírodě, výletů, sjíždění Vltavy na raftech a další.  

Bohužel 11. března došlo k veliké nečekané změně. Epidemie Covid-19 způsobila zavření 

všech škol a výuka se musela přesunout do online světa. Vše bylo pro všechny nové. S 

nastalou situací se museli najednou  vypořádat jak učitelé, tak žáci a jejich rodiče. Protože 

nikdo nečekal, že budou školy zavřené tak dlouho, systém zadávání práce a komunikace se 

žáky se musel postupně zdokonalovat.  Počáteční zadávání práce přes výukový systém 

Moodle postupně rozšířily také online hodiny pomocí MS Teams a zpětná vazba byla 

zjišťována i pomocí MS Forms. Pro lepší přehled o zadávaných úkolech a online hodinách  

byl vytvořen sdílený kalendář, kde byly všechny aktivity přehledně vidět. Nezapomínali  jsme 

ani  na žáky, kteří se nemohli online výuky zúčastnit, a pravidelně jsme jim chystali práci, 

kterou si mohli vyzvednout ve škole a vypracovanou vrátit zpět ke kontrole.  

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. 

Od 11. 5.  nastoupili do školy zájemci z řad žáků 9. třídy, jednalo se o dobrovolné konzultace 

k přípravě na přijímací zkoušky. Deváťáci chodili do školy 2x týdně celkem na 4 hod 

matematiky a 4 hod českého jazyka. Příprava probíhala pod vedením p. uč. Poláchové a p. uč. 

Marákové.  

Od 25. 5. chodili do školy i žáci 1. stupně. Jednalo se o dobrovolnou výuku. Do výuky se 

vrátilo 60 % ze všech žáků 1. stupně. Žáci byli rozděleni do skupin po max. 15 dětech, při 

výuce musela být dodržována přísná hygienická pravidla.  

Od 8. 6. se do školy mohli vrátit i žáci druhého stupně a to na konzultace v hlavních 

předmětech. S ohledem na to, že škola realizovala každodenní vzdělávací aktivity pro žáky 1. 

stupně, kteří byli rozděleni do většího počtu skupin, než je počet tříd 1. stupně, naráželi jsme 

na nedostatek volných učeben. Z tohoto důvodu jsme museli vytvořené skupiny 2. stupně ve 

škole střídat a každá skupina měla vzdělávací aktivity pouze 2 dny v týdnu. Náplní těchto 

vzdělávacích aktivit bylo procvičení, objasnění nebo upevnění učiva probíraného během 

vzdělávání na dálku z českého jazyka, matematiky, cizího jazyka i naukových předmětů 

(fyzika, přírodopis, dějepis, zeměpis, chemie).  

Vzhledem k epidemiologické situaci a naplánovaných opravám na prázdninové období jsme 

školní rok ukončili v pátek 26. 6. 2020. 

V letošním školním roce byla kapacita naší školní družiny zcela dostačující. Do družiny mohli 

být zařazeni i žáci pátých ročníků. Kapacita družiny je 180 žáků, přihlášených žáků bylo 159. 

Školní klub byl pravidelně využíván žáky 2. stupně. V rámci školního kluby byly 

organizovány i některé kroužky.  

Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně, metodik 

prevence, školní psycholožka, speciální pedagožky. ŠPP vede výchovná poradkyně Mgr. K. 
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Poláchová. Všichni spolupracují s našimi asistenty pedagoga, kterých bylo v letošním roce 

12. Všichni pedagogové pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých bylo 

96, z toho bylo 41 žáků vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni 

pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v oblasti práce s těmito žáky.  

V personální oblasti jsme řešili problém s hledáním nové paní učitelky přírodopisu, protože 

kolegyně podala výpověď a odešla ze školství. Také jsme hledali dva učitele anglického 

jazyka, z důvodu pracovních neschopností a následné rodičovské dovolené dvou našich 

kolegyň. Dalším problémem bylo sehnat kvalitní asistenty pedagoga. Nabídka na trhu práce je 

minimální. Jedná se většinou o lidi, kteří s touto prací nemají žádné zkušenosti. Podařilo se 

nám obsadit všechna místa AP.   

Komunikace všech zaměstnanců školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Náměty a 

připomínkami rodičů na zlepšení vybavení i výuky se zabýváme, s rodiči diskutujeme nejen 

na třídních schůzkách a hovorových hodinách, ale  i na společných akcích.  Ke komunikaci 

používáme elektronický informační systém Bakaláři,  jehož součástí je i komunikační systém 

Komens. 

Děkuji rodičům, ÚMČ Brno-Židenice i OŠMT Magistrátu města Brna za spolupráci a pomoc.  

 

Mgr. Martina Zavřelová 
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PŘÍLOHY 
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příloha č. 2 - Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2019/2020 

příloha č. 3 - Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2019/2020 

příloha č. 4 - Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2019/2020 

příloha č. 5 - MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2019/2020 

Příloha č. 6 - Hospodaření školy v roce 2019  (státní rozpočet) 

Příloha č. 7 - Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního roku 

 

 
 

 

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.   

 

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, ale i používání hrubých výrazů.   

  

Druhý stupeň  

Na druhém stupni jsme opět řešili zhoršené vztahy mezi spolužáky, ty se projevovaly 

nadávkami či pomluvami, dokonce fyzickým napadením mimo budovu školy. Pomluvy a 

posměšky žáků se přesunuly i na sociální sítě.   

  

Díky třídnickým hodinám, spoluprací s rodiči a zásahům metodika prevence, výchovné 

poradkyně i školní psycholožky se i zde vztahy podařilo zmírnit, v mnoha případech i zlepšit. 

K upevňování a zlepšování vztahů výrazně napomáhají akce pořádané školou či školním 

parlamentem.   

  

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

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

dvě školní speciální pedagožky.   
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II. Preventivní a intervenční programy, další akce  

Preventivní programy v PPP Sládkova, Brno (5. – 9. ročník)  

- 5.A  Dobrodružná cesta                            24. 2. (stmelení kolektivu) 

- 5.B  Dobrodružná cesta                            28. 2. (stmelení kolektivu)  

 

Preventivní programy pro další třídy 2. stupně se kvůli epidemii a uzavření škol nekonaly. 

 

Další  

  

 Dopravní výchova – akce na dopravním hřišti a s MP Brno pro 1. – 5. ročník v průběhu 

šk. roku  

 Jak se nestát obětí sociálních sítí – výukový program pro žáky 7. roč. – 21.10. 

 Preventivní program centrum Anabell – poruchy příjmu potravy pro 8. a 9. roč. – 

18. 11., 9. 12. 

 Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství – program pro žáky 9. roč. – 

27. 11. 

 

  

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

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. Vedením parlamentu byl i pro letošní rok pověřen Mgr. Martin 

Holomek.     

   

V. Kouření cigaret se v tomto šk. roce řešilo v 6.A. Kouření marihuany se na půdě školy 

neřešilo. Probíhala prevence.    

  

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

  

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 2020                                     zpracovala:  Mgr. Jana Stratilíková 

Školní metodik prevence  
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Příloha č. 2 
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2019/2020 

 

1. Výchovná poradkyně pracovala podle ročního plánu výchovného poradenství na 

školní rok 2019/2020. 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 96 žáků s SVP (55 žáků na 1. stupni a 41 žáků na 2. 

stupni), z toho 2 žáci s PO 4, 16 žáků s PO 3, 67 žáků s PO 2 a 11 žáků s PO 1. Z toho 41 

žáků bylo vzděláváno podle IVP  (30 žáků na 1. stupni, 11 žáků na 2. stupni) – 2 žáci/PO 4, 

14 žáků/PO 3 a 25 žáků/PO . 

 

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 23 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 5 výchovných komisí.  Na výchovných komisích se řešily 

problémy spojené se špatným prospěchem a především se zhoršeným chováním a 

opakovaným porušováním školního řádu. Dalším častým tématem byla zvýšená omluvená a 

neomluvená absence, příp. skryté záškoláctví.  

 

5. Výchovná poradkyně také poskytovala služby kariérového poradenství, především 

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

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

roce 2019/2020. 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. Žáci 9. ročníku navštívili Informační středisko Úřadu práce, Veletrh odborného 

vzdělávání a Veletrh středních škol. Zde mohli získat konkrétní informace o středních školách 

a možnostech uplatnění na trhu práce. Všichni žáci 9. ročníku byli úspěšně přijati na vybrané 

střední školy.  

Přehled umístění žáků 9. ročníku: 

Gymnázia – 4 žáci 

SOŠ – 18 žáků 

SOU – 3 žáci 

 

Přehled žáků přijatých na víceletá gymnázia: 

5. ročník – 6 žáků 

 

6. I v letošním školním roce se výchovná poradkyně zúčastňovala pravidelných 

setkání výchovných poradců a prezentací středních škol v Brně. VP je koordinátorkou inkluze 

ve škole v rámci  projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně. 

 

V Brně 25. června 2020                                        Mgr. Karla Poláchová, výchovná poradkyně 
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Příloha č. 3 
 

Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2019/2020 

 

Počet žáků v 6. odděleních ŠD:   ke dni 31. 9. 2019                167 dětí,  

                                                     ke dni 31. 5. 2020                143  dětí 

                                        ve ŠK:                                               80 hlášených dětí. 

 

 

I. Uskutečněné akce školní družiny    

 Dne 5. 9. 2019 navštívila Mgr. Michaela Lusková s třídou 1. B přírodovědnou stanici 

Kamenačky, účastnilo se 11 dětí.     

 Dne 6. 9. 2019 navštívila přírodovědnou stanici s třídou 1.A Lenka Procházková, 

účastnilo se 20 dětí.     

 V týdnu od  23. 9. - 27. 9. 2019   uskutečnila Mgr. Michaela Lusková a Lenka 

Procházková  celotýdenní akci školní družiny s názvem Barevný týden. Akce byla 

určena pro 167 dětí školní družiny.  

 Dne 31. 10. 2019 se konalo tradiční přespání ve škole, pod názvem Strašidelná noc. 

Akce se zúčastnila třída 1.A, 1.B (1 a 2. oddělení školní družiny) a připravila ji Mgr 

Michaela Lusková a Lenka Procházková 

 V měsíci říjnu se konala další celodružinová soutěž s názvem Dýně, jednalo se o 

výtvarnou soutěž, kterou zaštiťovala Eva Bártová a Bc. Lenka Lopraisová. 

 Dne 4. 11. 2019 vyrazilo 22 dětí školní družiny společně s Mgr. Luskovou a L. 

Procházkovou do zábavného parku Bruno. 

 V listopadu si připravila celodružinovou soutěž na téma draci Mgr. Zelinková a I. 

Musilová 

 Dne 4. 12. 2019 se konaly ve školní družině adventní dílničky, akce se zúčastnily 

vychovatelky Mgr. Michaela Lusková, Lenka Lopraisová, Lenka Procházková a Eva 

Bártová. Jednalo se o akci rodičů s dětmi a zúčastnilo se jí cca 80 dětí s rodiči. 

 Na 5. 12. 2019 připravila pro 1 a 2 oddělení školní družiny Mgr. M. Lusková a L. 

Procházková Mikulášskou nadílku, při které nechyběl ani příchod Mikuláše s celou 

andělskou a čertovskou družinou. Besídky se zúčastnilo 47 dětí.  

 Dne 10. 12. 2019 probíhal Jarmark školy, kterého se zúčastnily všechny vychovatelky 

školní družiny. Mgr. M. Lusková a L. Procházková připravila tvořivé dílničky. 

 Od 9. – 13. 12.2019 probíhala ve školní družině další celodružinová akce, kterou 

připravila Mgr. M. Lusková a L. Procházková s názvem Dresscode týden.  

 Dne 18. 12. 2019 navštívily děti 5 a 6. oddělení společně s Ivetou Musilovou  a Evou 

Bártovou Penzion Ludmila, kde si pro seniory připravily pásmo koled. Do Ludmily 

zavítalo 30 dětí. 

 V měsíci lednu proběhla další celodružinová akce s názvem Koulování, kterou 

připravila I. Musilová a Mgr. Zelinková 

 V týdnu od 20. ledna do 24. ledna 2020 odjela  Lenka Procházková na LVK 1. stupně 

v Němčičkách  

 V týdnu od 23. 2. do 1. 3. 2020  odjela L. Procházková na LVK 2. stupně jako 

zdravotník. 

 Dne 2. 3. 2020 připravila pro školní družinu Mgr. Michaela Lusková pěveckou soutěž 

Superstar. Školního kola se zúčastnilo 40 dětí.  

 Dne 5. 3. 2020 se zúčastnila M. Lusková společně se 6 dětmi pěvecké soutěže 

Obvodní kolo Superstar na ZŠ Mutěnická. 
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Od   11. 3. 2020 do 24. 5. 2020 bylo vládou nařízené uzavření škol a školní družina nebyla v 

provozu. 

Od 25. 5. 2020 fungovala družina v omezeném režimu – jednalo se o tzv. odpolední aktivity. 

 

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

připravovaly dárečky pro seniory do Penzionu sv. Ludmily.  V rámci svého oddělení 

připravují soutěže, hry, karnevaly, 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 2019/2020 otevřela naše školní družiny tyto družinové kroužky: 

 Keramika I, II, III   (31 dětí) – vedla Mgr. J. Zelinková 

 Míčové hry pro 2 – 3. třídu (13 dětí) – vedla I. Musilová 

 

  

V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky: 

 Vaření I. (13 dětí) 

 Hudební kroužek  (7 dětí) 

 Tvořílek I,  (13 dětí) 

 Pohybové hry (12 dětí) 

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

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

 Šachy  začátečníci (10 dětí) 

 Šachy pokročilý (7 dětí) 

 Jogínek (12 dětí) 

 Příprava na přijímací zkoušky z matematiky (13 dětí) 

 Dysklub (12 dětí) 

 Kroužek programování Python pouze I. pololetí (10 dětí) 

 

 

III. Školní klub 

Ve školním roce 2019/2020 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 12. 6. 2020 

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

Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2019 - 2020 
 

 

Prvňáčci 

 Uskutečnili jsme patronát devátého ročníku nad prvňáčky a během školního roku se 

žáci vzájemně navštěvovali a podíleli se na společných akcích:  společná vánoční 

besídka,  mikulášská družina, společné zahájení a zakončení školního roku – 

stužkování prvňáčků,  poslední zvonění deváťáků. Spolupráce v druhém pololetí byla 

přerušena pandemií coronaviru. 

 

 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. Navštívili jsme v 

prosinci 2019 nejblíže spádovou  MŠ Nopovu před zápisem do prvních ročníků s 

prezentací o naší škole (provedla Mgr. Nekudová a  Mgr. Černá). Děti z mateřských 

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

i tady zasáhla pandemie a náslech se uskutečnil pouze pro MŠ Nopovu. 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 konala pouze akce před Vánocemi. 

 

 V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty. 

 

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

se pravidlům, k čemu slouží a jak umíme respektovat druhé. 

 

 Pedagogové 1. stupně  dále zabezpečují některé kroužky: kroužek keramiky, šachový 

kroužek. 

 

 

Předškoláci 

 Uskutečnili jsme 2 skupiny edukativně stimulačních skupinek, kterými prošlo 14 

dvojic dítě s rodičem. Velmi kladně hodnoceno rodiči. Po 4. lekci bylo přerušeno 

pandemií coronaviru a zrušeno. 

 

 Do prvních ročníků v příštím roce nastoupí 44 dětí. Zápis do 1. ročníků proběhl 

převážně elektronicky, bez přítomnosti dětí. 

 

 V červnu se konala informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků, která byla hojně 

navštívena rodiči. 

 

 

 

Výukové programy a kultura 

 Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí Kamenačky. Výukových programů se 

zúčastnili žáci ročníků 1. stupně. Naši žáci také navštěvují několik kroužků 

přírodovědné stanice.  
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 Zúčastnili jsme se výukových programů ve vzdělávacích školních centrech - Knihovna 

Jiřího Mahena na Staré Osadě, Muzeum Antropos, Hvězdárna a Planetárium, Dům 

umění,  Vida centrum, kino Velký Špalíček, Kejbaly, Stránská skála – příroda na jaře 

v chráněné oblasti, divadlo Radost, výstava O.Sekory, vlastivědná vycházka na 

Stránskou skálu, program canispterapie. 

 

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

žáci dostávají vitamínové balíčky s ovocem a mléčné výrobky. 

 

 Před Vánoci proběhl na školním dvoře tradiční vánoční jarmark, spojený s výrobou 

dárkových předmětů ve vánočních dílnách. 

 

 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. 

 

 Uskutečnili jsme školní kolo pěvecké soutěže Superstar, šachový turnaj, turnaj v 

piškvorkách. 

 

 Uskutečnili jsme halloweenské koledování. 

 

 Navštívili jsme filmové představení Sněžný muž 

 

 

Dopravní výchova a prevence 

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

 

 Žáci se zúčastnili výuky na dopravním hřišti Riviéra, kde si vyzkoušeli být účastníky 

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

program se dětem velmi líbil.  

 

 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 

 Během školního roku jsme zorganizovali 1 x sběr starého papíru a elektrospotřebičů. 

Správní rada nadačního fondu přidělila podle určeného klíče podíly jednotlivým 

třídám. Sběr byl následně zrušen z důvodu nulového ohodnocení výkupu. 

 

 Daří se nám alespoň třídit plasty a elektroodpad. 

 

 

Sport 

 Uskutečnili jsme týdenní  lyžařský výcvik pro děti 1. – 4. ročníku v Němčičkách s 

počtem 82 dětí. Akce byla velmi úspěšná. 

 

 Žáci  druhých a třetích ročníků se zúčastnili plavání, které probíhalo 1 hodinu týdně na 

plaveckém bazénu ZŠ Holzova. Zúčastnilo se ho přes 80 dětí. Tento výcvik byl 

ukončen s epidemií corona viru. 
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 Žáci čtvrtých ročníků absolvovali na podzim 8 lekcí bruslení na zimním stadionu 

Sportovní centrum Lužánky. 

 

 

Spolupráce se školní družinou 

 Dobře a konstruktivně spolupracujeme se školní družinou (společné akce spaní ve 

škole, vánoční koledování v Domově důchodců Ludmila atd.) 

 

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

vánoční dílny a jarmark, vánoční besídky ve všech třídách. 

 

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

 

 

Metodické sdružení  

 Celkem 3 x se sešlo metodické sdružení 1. stupně.  

 

 Celkem 1 x jsme  umožnili rodičům nahlédnout na práci dětí ve dni otevřených dveří, 

další dny otevřených dveří se nekonalo z důvodů epidemie coronaviru. 

 

 Zveřejňovali  a publikovali jsme své akce na webových stránkách školy a v 

Židenickém zpravodaji. 

 

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

zpracovali na začátku školního roku v souladu se ŠVP školy. 

 U žáků s IVP ve třídách pracovali asistenti pedagoga. 

 

 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. 

 

 V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty a focení na konci školního roku. 

 

 Třikrát se konaly třídní schůzky, první ročníky měly ještě o jednu více, poslední 

schůzky se konaly formou hovorových hodin. 

 

 Kontrola třídních knih proběhla 3 x, v každém čtvrtletí a na konci školního roku. 

 

 Zúčastnili jsme se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v různých školeních. 

 

 

Školy v přírodě a výlety 

 Školní výlety a všechny výlety byly zrušeny z důvodů hygienických a pandemie 

coronaviru. 

 

 

Účast v soutěžích 

Proběhlé soutěže: 

 recitační, superstar, šachy, piškvorky 

 Žáci se zúčastnili soutěže o novoročenku MÚ Židenice a vítězně žákyně 2. ročníku. 
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Spolupráce s rodiči 

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

 

 Rodiče jsou zastoupeni ve školské radě. 

 

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

knížky, deníčky. 

 

 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.  

 

 Pomáhají se zajištěním a organizací školních (třídních) akcí (např. bruslení). Do školy 

posílají materiál na výuku (Pří, Vv, Pč) i ceny do soutěží. 

 

 Skvělá spolupráce v době karantény – konzultace na TEAMS, včetně třídních schůzek 

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

 

 

 

 

Příloha č. 5 
 

MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2019/2020 

 

Činnost: 

 Základem práce Metodického zařízení je koordinovat činnost druhého stupně, 

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

 V letošním roce odešly 3 učitelky na rizikové těhotenství a následně na MD, jedna 

kolegyně odešla ze školství. Náhrady se hledají v průběhu roku špatně, neboť 

naskakují do rozjetého vlaku, ale vedení školy se podařilo nové kolegyně najít. 

 Byly celkem 4 zasedání MZ, kde se řešily veškeré záležitosti druhého stupně 

 Dne 11. 3. 2020 byla škola z nařízení Ministerstva zdravotnictví uzavřena. Důvodem 

byla epidemie nemoci COVID-19. Došlo tedy ke zrušení všech plánovaných akcí do 

konce školního roku. 

 Spolupráce na změně ŠVP – 2. stupeň třídy jazykové a klasické od školního roku 

2020-2021 

 

 Další aktivity 

 Tematické plány zpracované dle ŠVP. Za tyto zodpovídají vyučující.  

 Zpracovány řády učeben a vyvěšeny 

 Spolupráce s NF školy v plánování akcí a jejich dotováním 

 Podpora projektového vyučování a soutěží 

 Zastřešení akcí 2. stupně, koordinace a spolupráce. 

 Spolupráce při řešení organizačních aktivit 2. stupně 

 Spolupráce všech na Vánočním jarmarku školy jako na výrazné celoškolní akci 

 Podpora při organizaci sběru starého papíru – sběr byl zrušen po prvním sběru – firma 

nabídla 0 Kč za kilogram 

 Spolupráce a metodická pomoc při online výuce od 11. 3. 2020 
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Parlament 

Parlament vede p. uč. M. Holomek. Jsou zde zástupci žáků 4. – 9. tříd. Parlament se 

pravidelně schází a připravuje akce pro žáky školy, které pak společně vyhodnocuje. Podílí se 

na řešení problémů a navrhuje zlepšení podmínek ve škole.   

 

Akce pořádané parlamentem: 

 Barevný den – růžová a červená (sv. Valentýn) 14. 2. 2020 

 

 

Spolupráce s polskou školou 
Učitelé Masarykovy základní školy navštívili partnerskou školu v polském Gniezně  v září 

2020. Návštěva polských učitelů v Brně se bohužel vzhledem k epidemii COVID-19 

neuskutečnila.  

 

 

Kroužky 

 Kroužek Příprava ke zkouškám Cambridge pro 8. a 9. ročník 

 Matematický kroužek, příprava na přijímací řízení pro 9. ročník 

 

 

Společné akce druhého stupně:   

 Vánoční Jarmark 10. 12. 2019 

 Lyžařský kurz 2. stupně ve Stříbrnicích  1.- 6. 3. 2020 

 Sběr starého papíru 1 termín, vzhledem k nevýhodné ceně (0,- Kč) další sběry zrušeny 

 V rámci jarmarku 9.A udělala charitativní bazárek a vybrané peníze věnovali do  

dětského centra Chovánek v Brně-Bystrci, příspěvková organizace  

 Výrazná spolupráce 9. a 1.  

 

 

Soutěže: 

 Přírodovědný Klokan pro 8. a 9. ročník - 17. 10. 2019 

 MATESO (matematická soutěž pro 5. ročník) – 21. 10. 2019  

o Městské kolo 12. 11. 2020 – Skalníková Anna 5.B 

 Dějepisná olympiáda pro 8. a 9. ročník - 20. 11.2019  

o Okresní kolo 16. 1. 2020 –Hanych  Tomáš 9.A 

 Olympiáda z českého jazyka 21. 11. 2019 + 27. 11. 2019 (slohová část) 

o Okresní kolo 21. 1. 2020 – Škarková Ema 9.A (6. místo, postup do krajského 

kola) 

 Matematická olympiáda pro 5. – 9. ročník  

o Okresní kolo 29. 1. 2020 - Kudrna David 5.C (úspěšný řešitel 9. místo), 

Poláček Radim 5.A, Žák Filip 5.A, Eva Kubáňová 5.B  

 Pythagoriáda pro 5. – 8. ročník – 28. 1. 2020 

o Postup do okresního kola (bylo zrušeno- COVID-19)  

 5. ročník: Krmíček Matěj 5.A, Bartošová Beáta 5.A, Sadílek Josef 5.B  

 6. ročník: Vrbová Viktorie 6.A  

 Olympiáda v německém jazyce 22. 1. 2020 

o Okresní kolo 14. 2. 2020 – Marek Filip 8.A (úspěšný řešitel 6. místo), 

Škarková Ema 9.A 

 Zeměpisná olympiáda 5. 2. 2020 

o Okresní kolo 26.2.2020 - Mudra Lukáš 7.A; Hruban Štěpán 9.A 

 Mezinárodní olympiáda v anglickém jazyce pro 7. ročník – 26. 2. 2020 
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Ostatní akce jednotlivých tříd: 

 

Třída 6.A  

 Adaptační kurz 16. - 18. 9. 2019 

 Halloweenské koledování 31. 10. 2019 

 Sportovní turnaj 6. tříd 20. 12. 2020 

 Bowling 29. 1. 2020 

 

Třída 6.B 

 Adaptační kurz 16. - 18. 9. 2019 

 Halloweenské koledování 31. 10. 2019 

 Sportovní turnaj 6. tříd 20. 12. 2020 

 Bowling 29. 1. 2020 

 

Třída 7.A 

 Canisterapie 11. 10. 2019 

 Jak se nestát obětí sociálních sítí 21. 10. 2019 

 Divadelní představení v angličtině LAST WISH – 20. 12. 2019 

 Přírodovědná stanice – Obojživelníci a plazy 21. 1. 2020 

 Kino Art – Yestarday 30. 1. 2020 

 Týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím 24. - 28. 2. 2020 

 

Třída 8.A 

 Přednáška Anabel centra – anorexie a bulimie 18. 11. 2019 

 Veletrh středních škol 22. 11. 2019 

 FabLab 26. 11. 2019 

 Divadelní představení v angličtině LAST WISH – 20. 12. 2019 

 Kino Art – Yestarday 30. 1. 2020 

 Týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím 3. - 7. 2. 2020 

 

Třída 9.A 

 Zájezd Osvětim 14. 10. 2019 

 Návštěva Úřadu práce 16.10 2019 

 FabLab 26. 11. 2019 

 Mikuláš pro celou školu 5. 12. 2019 

 Přednáška Anabel centra – anorexie a bulimie 9. 12. 2019 

 Divadelní představení v angličtině LAST WISH – 20. 12. 2019 

 Kino Art – Yestarday 30. 1. 2020 

 Týdenní kurz angličtiny s rodilým mluvčím - 3.-7. 2.2020 

 

 

Všechny školní akce a výlety byly zrušeny od 11. 3. 2020 do konce školního roku – 

nebezpeční šíření COVID-19. 

 

Online výuka od 11. 3. 2020 

Učitelé se pod vedením ředitelky školy domluvili na společném postupu a organizaci online 

výuky. Ve škole proběhlo školení učitelů na práci s Moodlem a s programem MS Teams, pod 

vedením Mgr. M. Holomka a Mgr. M. Zavřelové.  Pedagogové se vzájemně učili pracovat 

s oběma programy. Ovládání obou programů se učitelé na velmi dobré úrovni naučili během 

jednoho týdne. Všichni kolegové pracovali s velkým nasazením a dobře. 
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Úkoly, prezentace, pracovní listy, zápisy apod. se zadávali do Moodle, který žáci od 5. tříd 

znali velmi dobře z hodin informatiky. Od dubna probíhaly i on-line hodiny v MS Teams. 

Testy byly zadávány  pomocí aplikace MS Forms, kde se nastavovala doba vyplnění, např. 1 

hodina či dopoledne apod. Velká výhoda byla, že se dal tento test otevřít dle dohody i v jiný 

čas.  

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

jejich dětí. Zde se významně projevila práce třídních učitelů. Pro žáky, kteří i přes opakované 

výzvy učitelů nepracovali nebo neměli  možnost připojení k internetu, bylo připraveno 

zjišťování úrovně pochopení učiva v období od 3. 6. do 15. 6. 2020,  

 

Od 11. 5.  nastoupili do školy žáci 9. tříd k přípravě na přijímací zkoušky a to  2x týdně 

celkem na 4 hod matematiky a 4 hod českého jazyka. Poděkování patří p. uč. Poláchové a p. 

uč. Marákové.  

 

Dne 2. 6.  byly pro rodiče připraveny hovorové  schůzky pro zájemce.  

 

Od 8. 6. do školy se vrátily děti z druhého stupně - na konzultace v hlavních předmětech. 

 

Každý učitel v tematických plánech všech svých předmětů uložených v kanceláři zatrhl 

zvýrazňovačem ty části, které se nestihly s ohledem na epidemii probrat v letošním školním 

roce a připojil poznámku „přesunuto na 2020/2021 - epidemie“.  Tyto části budou přesunuty 

do tematických plánů příštího školního roku.  

 

V Brně  20. 6. 2020                                     Zpracovala:  Mgr. Marie Vaňková 
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Příloha č.6 
 

Hospodaření školy v roce 2019 / státní rozpočet / 
 

Škola:  MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO 
   

 

 

Náklady:  

 

501    Spotřeba materiálu             177 732,52 

512    Cestovné                         23 927,58   

518    Ostatní služby                        12 138,00 

521    Mzdové náklady        16 718 453,00 

524    Zákonné sociální pojištění        5 649 986,00 

527    Zákonné sociální náklady            345 487,76 

549    Ostatní náklady z činnosti           247 909,40 

 

Náklady celkem      23 175 634,26 

 

 

Výnosy: 
 

672    Výnosy z transferů      23 175 634,26 

 

Výnosy celkem       23 175 634,26 
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Příloha č. 7 

Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního 

roku: 

Ohlédnutí za výletem do Osvětimi 

V pondělí 14. října naše třída IX.A nastoupila do autobusu směr Osvětim. Doprava nás, 

deváťáků z Kamenaček a ze školy na náměstí Svornosti, proběhla bez komplikací 

i se zastávkou na benzince. 

Když jsme přijeli do Osvětimi, rozdělili jsme se do dvou skupin, prošli detektorem kovu, 

vzali si sluchátka (v Osvětimi se pohybuje současně mnoho turistických výprav a my bychom 

bez sluchátek neslyšeli výklad) a mohli jít na prohlídku. 

Když jsme prošli branou s nápisem „Arbeit macht frei“, objevila se před námi spousta bloků 

s čísly. Ke každému vedlo pár schodů. 

Uvnitř bloků to bylo neskutečně smutné a depresivní. Byly tam plné zdi fotek lidí, kteří tábor 

nepřežili, ve skleněných vitrínách spousta kufrů, brýlí, nádobí, dokonce i dvě tuny lidských 

vlasů a stovky, možná tisíce párů bot. 

Byly tam taky plánky a fotky všech tří částí tohoto koncentračního tábora, Osvětim byla jedna 

z nich. Šli jsme taky do sklepního vězení a viděli jsme i místa, na kterých byly ranní nástupy. 

Úplně nejhorší ale byla plynová komora. Byla v malé budově kousek od ostatních bloků. 

Někteří lidé tam nechtěli jít a zůstávali venku před vchodem, naštěstí je tam samozřejmě 

nikdo nenutil jít. Na takovém místě se většině lidem udělá špatně. V plynové komoře byly 

ve stropě malé otvory, kterými se dovnitř dostával plyn. Ve vedlejší místnosti byly spalovací 

pece. 

Nelíbilo se mi, že na takovémto místě tolik lidí všechno fotilo. Přijde mi to bez respektu 

k lidem, kteří tam zemřeli. 

Potom jsme ještě jeli do další části koncentračního tábora – Březinky. Vedly k němu dlouhé 

koleje a byly tam bloky rozdělené na mužské a ženské části. Skoro všechny ale byly zbořené 

a my jsme navštívili asi jenom dva. Pak jsme šli ještě na věž, ze které bylo vidět na celou 

Březinku. Celým areálem nás provázela sympatická slovenská paní průvodkyně. 

Po prohlídnutí Březinky jsme nastoupili do autobusu a jeli domů. Na tento zážitek budeme 

všichni ještě dlouho vzpomínat. 

Tereza Šilhavá, IX.A 
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Vánoční jarmark 

 

Předvánoční čas je již tradičně dobou, kdy se na Masarykově základní škole Kamenačky 

setkáváme na vánočním jarmarku. Někteří žáci a rodiče jsou již pravidelnými účastníky a jiní, 

zejména letošní prvňáčci a jejich rodiče, jsou na této akci nováčky.  

V úterý 10. prosince se rozzářil a rozezněl školní dvůr. Do tmy svítilo světlo desítek svíček a 

doprovázelo zpěv vánočních písní, které si pro návštěvníky připravili žáci prvního stupně. Po 

úvodním slově paní ředitelky Mgr. Martiny Zavřelové se se všemi přivítal i pan místostarosta 

Ing. Roman Vašina a popřál pohodové sváteční dny. Tradiční rituál deváťáků, rozsvěcení 

stromečku, slavnostně zahájil náš jarmark. 

Kromě rukodělných výrobků všech žáků si návštěvníci mohli pustit lodičky ze skořápek a 

přát si přání, pokochat se živým betlémem nebo si vybrat písničku v živém Juke boxu. 

Velkým přínosem a hojně navštíveným stánkem se stal bazárek. Předměty do bazárku 

věnovali rodiče žáků a výnos byl věnován do dětského centra Chovánek. K vánoční atmosféře 

přispěla také možnost občerstvení, o které se postarali nejstarší žáci naší školy, společně se 

Sdružením rodičů MZŠ Kamenačky. Vánoční vůni si domů přenesli ti, kteří si zakoupili 

svíčku ze včelího vosku, adventní věnec nebo výbornou pomerančovou marmeládu. 

Cílem tohoto setkání bylo vánočně se naladit, přátelsky si popovídat a to se nám podařilo.  

Aby vás po celý následující rok provázelo štěstí a radost nejen z vašich dětí, přejí učitelé MZŠ 

Kamenačky. 

Mgr. Ivana Nekudová 

 

 

  



Výroční zpráva školy za školní rok 2019/ 2020, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno 

29 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně - Lyžníci z Kamenaček vyjeli za sněhem 

 

Víte kam si zajet zalyžovat v této teplé zimě? Věřte nebo nevěřte, na jih Moravy, 

do Němčiček. Již 14. rokem zde žáci 1. stupně MZŠ Kamenačky absolvovali lyžařský 

výcvikový kurz na nejníže položené sjezdovce ve Střední Evropě, mezi vinohrady a dokonce 

na sněhu.  

Pohodovou atmosféru pravé zimy nám vykouzlila Paní Zima v třetím lednovém týdnu a 

sněhová děla se rozjela naplno. Měli jsme tak nádherné podmínky k výuce lyžování, azurovou 

oblohu a lyžovalo se nám jedna báseň. Všech 81 lyžařů si užilo týden s osmi instruktory, kteří 

se starali o výcvik. Všechny děti zvládly základy lyžování a ti zkušenější se zdokonalovali 

v již získaných dovednostech. V závěru výcviku jsme uskutečnili závody ve slalomu, na které 

přijelo povzbudit naše závodníky velké množství rodičů. Nejúspěšnějšími nebyli jen ti, kteří 

dostali medaile na stupíncích vítězů, ale vítězi se stali všichni, kteří překonali sami sebe a 

projeli všemi brankami až do cíle.  

Byl to úžasný týden plný radosti, úsměvů, nadšení a spolupráce. Veliké poděkování patří 

všem pedagogům a rodičům MZŠ Kamenačky, instruktorům a zaměstnancům areálu v 

Němčičkách, díky nimž jsme si mohli v této zimě  ne-zimě dopřát parádní týden na lyžích. 

Vedoucí LVK Němčičky 2020 Mgr. Ivana Nekudová 
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Zlatý Ámos Jihomoravského kraje  

Regionální kolo ankety Zlatý Ámos o nejoblíbenějšího učitele/učitelku proběhlo dne 12. 

února 2020 v Brně. Z Masarykovy ZŠ  žáci nominovali paní učitelku Vaňkovou, tedy mne. 

Víte, už jen to že do této ankety přihlašují učitele žáci a musí sehnat 100 podpisů je 

neuvěřitelné. Nesmírně mě překvapili. Pak přišla pozvánka a se mnou šli tři žáci. Jak ti 

mluvili, když obhajovali svou nominaci! Byla jsem na ně pyšná. I když učím fyziku, dbám na 

správnou mluvu. Koukala jsem, všech mých rad se drželi. 

A nakonec přišla po dlouhém dni naprostá bomba! Zlatý Ámos Jihomoravského kraje jsem já! 

Postupuji do semifinále. Vyhrála jsem, ale spíše děti, kteří o mně mluvili tak, že mi tekly slzy. 

Musím říct, že je to pro mne pocta. Ztratila jsem naprosto řeč. Tolik si toho vážím! Dovolte, 

abych citovala, co napsaly na přihlášku: 

„Paní učitelka nám pomáhá nejen s fyzikou, ale ve svém volném čase nám také nabídla 

matematický kroužek, kde nás připravuje na přijímací zkoušky. 

Mnohdy nám dává i rady do života. Nejkurióznější nám připadala ta, jak si naplánovat 

těhotenství. Ale určitě měla pravdu. To jistě zhodnotíme za pár let. Paní učitelka je energická 

a rázná žena, a pokud se nám ve fyzice podaří udělat opravdu, ale opravdu  hloupou chybu, 

pronese s vážnou tváří své oblíbené rčení: Kde bys byl, kdybys nebyl debil!.  Nikdo z nás to 

ovšem nebere jako urážku, protože víme, že nás má paní učitelka ráda a myslí to s námi 

dobře. Jen je upřímná a my jsme jí za to vděční. 

Paní učitelka je sice velmi přísná a nic nám neodpustí, nic nám nedá zadarmo, ale zato nás 

fyziku opravdu naučí. Ona je jistotou, že se nám fyzika z hlavy jen tak snadno nevypaří. 

Paní učitelka je velmi moudrá a navzdory přísnosti taky laskavá žena. Je pro nás opravdovým 

vzorem. A co je důležité, máme ji moc rádi.“ 

Dne 11. března jsem jela do Prahy na semifinále ankety Zlatý Ámos. Sešlo se nás 15 z celé 

republiky. Po výhře v krajském kole jsem dostala úkoly pro žáky, které jsem měla v 

semifinále obhajovat. Do Prahy jsem vezla velké desky, ve kterých byl komiks, fotografie a 

mé hlášky a učebnice fyziky. Úkoly měly splnit zadaná pravidla, ne každý soutěžící je však 

dodržel.  

Organizace dne byla výborná.  Z 15 semifinalistů bylo vybráno 6 učitelů, kteří postupují do 

finále. Tam jsem nepostoupila. 

Odpoledne jsme byli přijati prezidentem republiky, s nímž jsme téměř dvě hodiny diskutovali. 

Bylo to skvělé. Poté jsme byli provedeni reprezentačními prostory Hradu. Při prohlídce jsem 

se dozvěděla mnoho nových zajímavých informací. 

                        Mgr.  Marie Vaňková 
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10.0 Závěr 

 

10. 1. Vyjádření školské rady 
 

Výroční zprávu za školní rok 2019/ 2020 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. 2020 
 
 


