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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 9 5 208 23,11  

2. stupeň 7 4 144 20,57  

Žáci studující podle § 38   35   

Žáci studující podle § 41   1   

Celkem 16 9 388 24,25 / 22 400 

 

  

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 

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 

              5.  

 

 

 

 

 

3.- 4. a 8.- 9  

 

 

 

 

 

              1.-2. a 6.-7.  

 

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 výuky 

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 1 290 52 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. 2022 

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 5 140 fyz. 5/ přepoč.  4,3214 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.  0,36 190 

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 41,71  /  48 100 

z toho odborně kvalifikovaných  41,71  /  48 100 

 

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

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: 2 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 8,125 / 10 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 8 

36-50 let 1 11 

51 a více 1 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 3 24 

Rodičovská dovolená  8 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 9,55/15 

z toho a) asistent pedagoga: 15 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 
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2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

 

 

2.5 Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

 

 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků  

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 28 27 1 0 0 
2. 41 37 4 0 0 

3. 41 36 5 0 0 

4. 53 20 31 2 2 

5. 45 25 19 1 1 

Celkem za I. stupeň 208 145 60 3 3 

6. 37 22 14 1 1 

7. 46 14 31 1 0 

8. 36 13 17 6 3 

9. 25 3 22 0 0 

Celkem za II. stupeň 144 52 84 8  

Studium § 38 a § 41 36  36   

Celkem za školu 388 197 180 11 0 
 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 3 0,85 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  126  

        průměr na jednoho žáka: 0,36 

 

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 47 

Práce s žáky s PO 9 

Cizí jazyk 9 

ICT 4 

Ostatní 18 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 10 

Ostatní 5 
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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 3 1 5 12 10 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % z celé školy 

9. ročník 25 + 5 (§38) 7,73 

nižší ročník 6 1,55 

Celkem 36 9,28 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   10 

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

výukou nějakého předmětu 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   37 

Důvod: stěhování a žáci ISOB studující podle § 38 

 

 

4.0  Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 

 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 – 5. ročník - Český jazyk, Dovednosti 

usnadňující učení, Matematika 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění ČŠI: 

žádné 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj – kontrola projektu „Šablony Kamenačky II“   

 

  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 rozhodnutí Počet odvolání 

Přijetí do 1. třídy 54 0 

Nepřijetí do 1. třídy 30 8 

Odklad povinné školní docházky  12 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Přestupy žáků 43 0 

Jiné 12 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, 

specializační 

studium pro 

metodiky 

prevence 

VŠ 

školní psycholog  1/ úvazek 1 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  3/ úvazek 1,8 
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  2 1 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Členové školního poradenského pracoviště v letošním školním roce absolvovali školení a 

webináře zaměřená hlavně na: 

výchovný poradce: kariérové poradenství 

školní metodik prevence: semináře pro metodiky prevence, vztahy v třídním kolektivu 
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školní psycholog: školení k poruchám chování, chování v náročných situacích, seberegulační 

techniky 

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

psaní, hodnocení neuromotorické zralosti pro vzdělávání 

 

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 2021/22 financovány 

prostřednictvím projektu EU:  Šablony Kamenačky III.; registrační číslo: 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021269 

 

6.3 Žáci podle druhu zdravotního postižení 

Typ postižení Počet žáků 

Mentální postižení lehké 1 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

Závažné vady řeči 8 

Tělesné postižení 0 

S více vadami 0 

Závažné vývojové poruchy učení 47 

Závažné vývojové poruchy chování 9 

Poruchy autistického spektra 4 

Celkem 69 

 

 

6.4. Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření 

Stupeň podpůrného opatření Počet žáků 

PO 1 6 

PO 2 80 

PO 3 24 

PO 4 2 

PO 5 0 

Celkem 112 

 

6.5 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného opatření 

Celkem 0 0 0 
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7.0 Stručné hodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 

Cíle školního vzdělávacího programu jsou průběžně naplňovány. Učitelé dodržují obecné 

zásady vzdělávání, respektují individuální vzdělávací potřeby žáků a stanovují si konkrétní 

cíle ve výuce. Stanovení konkrétních cílů umožňuje hodnotit výsledky žáků.  

Probíraná témata na sebe navazují, postupuje se od jednoduchého ke složitějšímu. Vzdělávací 

obsahy a očekávané výstupy stanovené pro jednotlivé ročníky či jednotlivá vzdělávací období 

byly zvládnuty.  

Klíčové kompetence představující soubor vědomostí, dovedností, schopností, postojů a 

hodnot, které jsou důležité pro osobní rozvoj jedince, jeho aktivní zapojení do společnosti a 

budoucí uplatnění v životě, jsou také průběžně rozvíjeny. 
 

 

8.0 Další údaje o škole  

 

8.1 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 37 

Vaření 1 12 

Pohybové hry 1 14 

Fitdance 1 28 

Jogínek 1 14 

Příprava na příjímací 

zkoušky z matematiky 

1 11 

Robotika 1 8 

Dysklub 1 4 

Celkem 10 128 

 

 

 

9.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

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 
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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. 

 

 

 

 

 

 

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. 
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Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021269 

Podpora škol formou zjednodušeného vykazování –  

Šablony Kamenačky III 

Délka trvání projektu   1. 9. 2021 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  715 680 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

27. 4. 2020 

Stručný popis projektu  Financování školního speciálního pedagoga, rozvoj práce 

žáků s ICT, tandemová výuka – metoda CLIL, využití 

anglického jazyka i v ostatních předmětech 

 

 

 

10.0  Zhodnocení a závěr: 

10.1. Spádový obvod školy 

Vymezení spádového obvodu základní školy podle obecně závazné vyhlášky statutárního 

města Brna č. 2/2022, kterou se stanoví spádové obvody základních škol s datem nabytí 

účinnosti: 19. 3. 2022.  

Masarykova základní škola, Brno, Kamenačky 3591/4 

Bělohorská (č. 1–49 lichá a č. 2–38 sudá), Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, 

Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova (č. 3–33 lichá a č. 10–14 

sudá), Kamenačky (č. 1–37 lichá a č. 2–18 sudá), Konečného, Letní, Líšeňská, Mošnova, 

Mrkosova, Nopova (č. 1–37 lichá a č. 2–46 sudá), Otakara Ševčíka (č. 2–36 sudá), 

Porhajmova, Potácelova (č. 1–67 lichá a č. 2–74 sudá), Skorkovského, Slatinská (č. 1–21 

lichá a č. 2–26 sudá), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova, Tovačovského, 

Vančurova, Vinařického, Viniční (č. 161–235 lichá a 128–240 sudá, domovní čísla 2379 a 

3992), Životského. 

 

10.2 Budovy a pozemky 

Během prázdnin proběhla na Kamenačkách 2 výměna kotlů na vytápění za nové.  Dále jsme 

vyměnili linoleum v učebně fyziky a v učebně suterén v budově Kamenačky 4. Malá místnost 

na Kamenačkách 2 v 1. patře, dříve využívaná jako šatny, byla předělána na 2 menší místnosti 

– zázemí pro speciální pedagožky a žáky s asistentem pedagoga. Proběhla také rekonstrukce 

kabinetu vedoucí školní družiny. Dále probíhaly menší opravy na obou budovách. Žádné větší 

opravy se nedělali s ohledem na vysoké ceny energií a omezený rozpočet školy. Budovy a 

pozemky školy byly udržovány dle plánu.  

 

10.3  Nové vybavení a pomůcky 

 1 interaktivní panel – do kmenové učebny 1. stupně 

 nový nábytek do kabinetu vedoucí školní družiny 

 nové lavice do učebny v suterénu K4 
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10.4. 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 388 žáků.  

Školní rok 2021/2022 začal 1. září velmi netradičně. Žáci se s učiteli sešli nejdříve ve třídách, 

kde si udělali antigenní test na COVID-19. Testování proběhlo hladce, bez jakýchkoli 

problémů, perfektně to zvládli i prvňáčci.  Po otestování se všichni přesunuli na školní dvůr, 

kde za přítomnosti rodičů a prarodičů proběhlo slavnostní zahájení školního roku.  

V září se poblíž Adamova, v Ekologickém volnočasovém centru Švýcárna, konal adaptační 

kurz našich šesťáků. 

Sportovní den 1. stupně inspirovaný olympijskými hrami v Tokiu se také vydařil.  Na 

atletickém hřišti u ZŠ Krásného za mohutného povzbuzování svých spolužáků předvedli naši 

žáci skvělé výkony.  

V říjnu na naši školu dorazili Lukáš Hejlík a Petra Bučková, aby našim žákům představili knihy 

Eliáš a babička z vajíčka a Dračí polévka. Tento známý projekt LiStOVáNí má za úkol mladé 

studenty zaujmout a namotivovat je ke čtení české literatury. 

Bohužel i tento školní rok ovlivnil covid. V letošním školním roce sice nedošlo k plošnému 

zavírání škol, ale v průběhu podzimu a zimy byly některé třídy odeslány KHS do karantény a 

musely přejít  na  distanční výuku. Období distanční výuky vždy trvalo v rámci dané třídy jen 

několik dnů. Učitelé i žáci využili zkušeností z distanční výuky z minulého školního roku, a tak 

tato forma vzdělávání nečinila žádné závažnější problémy. Složitější to bylo se zajištěním 

výuky a provozu školy personálně, protože v průběhu vyššího výskytu covidového onemocnění  

nastávaly období se zvýšenou nemocností zaměstnanců školy.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo Národní plán doučování, jehož cílem 

je pomoci zmírnit negativní dopady výluky prezenční výuky v době Covidu. Do tohoto projektu 

jsme se zapojili.  Učitelé vytipovali žáky, kterým hrozil díky omezení prezenční výuky 

v minulých letech neúspěch ve škole, a nabídli jim hodiny doučování. Žáci i rodiče tuto nabídku 

uvítali. Doučování probíhalo dvou vlnách, a to v podzimním a jarním období.   

Na prosinec byl naplánovaný Vánoční Jarmark, jeho přípravy byly v plném proudu. Jen několik 

dní před jeho konáním jsme ho bohužel museli zrušit. V České republice se opět velmi šířil 

covid, byl vyhlášen nouzový stav a další protiepidemická opatření.  

Ve spolupráci s firmou Schools United, s.r.o. jsme se rozhodli vytvořit kolekci oblečení s logem 

naší školy. V lednu byl spuštěn e-shop.  Velmi náš těší, když naši žáci mají toto oblečení na 

sobě.  

V třetím lednovém týdnu proběhl již 15. ročník lyžařského výcvikového kurzu pro žáky 

1. - 4. tříd v Němčičkách. Akce se zúčastnilo 86 dětí, čímž jsme zaplnili celou kapacitu svahu. 

V pondělí odjezd trochu zkomplikovalo testování na covid, všichni ale měli negativní výsledek 

a tak mohl LVK začít. Počasí přálo, děti byly šikovné a tak spokojení byli nejen malí lyžaři, 

jejich rodiče ale také všichni učitelé a instruktoři. 
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Na přelomu února a března vyrazili na LVK i žáci druhého stupně. Žáci se svými učiteli vyjeli 

do Jeseníků, do Stříbrnic u Starého Města.  

Dne 24. února 2022 začala válka na Ukrajině. Po tomto datu začalo do České republiky proudit 

velké množství uprchlíků, hlavně matky s dětmi. Do školy jsme vzhledem k omezené kapacitě 

přijali jen 3 ukrajinské žáky.  

V dubnu proběhl zápis do prvních tříd. Zájem o naši školu převyšoval počet volných míst. 

Museli jsme tedy přistoupit k losování. Kapacita školy byla naplněna spádovými dětmi. 

Nespádové děti jsme bohužel museli odmítnout.  

Úspěšně se také vyvíjí naše spolupráce se 3. základní školou v polském Hnězdně. Tato škola je 

organizátorem mezinárodní online olympiády v anglickém jazyce. Již potřetí se naši žáci 

společně s žáky z Polska, Rumunska a  Ukrajiny této soutěže zúčastnili. Vítězkou se stala 

Veronika Liliana Hunkařová ze 7.A. Také proběhla návštěva několika českých učitelů 

v Hvězdně a několik polských učitelů navštívilo naši školu.  

V květnu jsme společně s rodiči v Dělnickém domě oslavili Den matek. Žáci prvního stupně a 

někteří žáci 2. stupně si se svými učiteli připravili krásná vystoupení. Viděli jsme zajímavý mix 

nejen tance, zpěvu, divadla, ale i jógy nebo hry na hudební nástroj. 

Žáci prvního stupně v květnu a červnu vyrazili na školy v přírodě. Třídy 1.A , 2.A a 2.B 

jeli do Křižanova do areálu Drak, třídy 3.A a 4.B do Daňkovic na Selský dvůr a třídy 3.B, 4.A, 

5.A a 5.B do Nové Bystřice – Blato. 

V květnu a červnu se také konaly výlety žáků druhého stupně. Např. deváťáci absolvovali 

třídenní výlet do  jižních Čech, kde sjížděli na raftech Vltavu, 7.B vyrazila na dvoudenní výlet 

do Březové a šesťáci prožili své dvoudenní dobrodružství v Prudké.  

Během školního roku proběhlo také mnoho menších akcí, které slouží k rozvoji schopností a 

dovedností našich žáků ve všech oblastech života.  

Školní rok jsme ukončili ve čtvrtek 30. 6. 2022, kdy na školním hřišti proběhlo slavnostní 

rozloučení s našimi deváťáky.  

Děkuji všem pedagogickým pracovníkům za vstřícnost, ochotu, nápady a hlavně práci při 

zvládání náročných úkolů tohoto školního roku. Všichni pedagogové a většina žáků přispěla 

svým chováním a jednáním k vytvoření  příjemné pozitivní pracovní atmosféry. 

Poděkování si též zaslouží provozní zaměstnanci, bez nichž by chod školy nebyl možný.  

 

Mgr. Martina Zavřelová 
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Příloha č. 1 

Hodnocení Preventivního programu školy MZŠ Kamenačky 4 

školní rok 2021/2022 

 

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

opírá o aktuální doporučení MŠMT.  

 

Plnění cílů: 

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

rok, rovněž jsou důležité pojmy zmiňovány na poradách. Jedná se především o vytváření 

dobrých školních kolektivů, prevenci proti šikaně a stále častěji i proti kyberšikaně, prevenci 

kouření a alkoholu, prevenci kriminality, záškoláctví, zdravý životní styl apod.  

 

Specifické oblasti a konkrétní činnosti: 

I. Práce v třídních kolektivech 

 

 Ve 4. B se letos vyskytovaly problémy v třídním kolektivu, kdy skupina tří žáků 

výrazným způsobem vyrušovala ve výuce, nevhodně se chovala i o přestávkách – řešeno 

s rodiči, proběhla VK. Se třídou pracuje na pravidelných TH školní psycholožka ve 

spolupráci s TU.  

 V 5. A se letos opakovaně vyskytovaly problémy s kázní, dále jsme řešili počáteční fázi 

šikany. Třída má několik výrazných žáků s výchovnými problémy. Opět spolupráce TU 

a ŠPP – časté TH, výchovné komise, pohovory s rodiči žáků. Problém se nám ve 

spolupráci s rodiči podařilo vyřešit.  

 V 5. B výraznou měrou chování třídního kolektivu ovlivňuje žák, který opakuje ročník,  

se zákonným zástupcem proběhly dvě výchovné komise, nevhodné chování na škole 

v přírodě, ničení školního majetku, kouření před školou apod.  

 V šestých ročnících proběhl v září adaptační kurz (2 nové třídní kolektivy). V 6. B během 

roku řešena počáteční fáze kyberšikany ze strany jednoho žáka (časté posílání zpráv přes 

sociální sítě) – proběhla TH se školní psycholožkou, od té doby se situace zlepšila. I 

nadále je třeba situaci monitorovat a se třídou pracovat.  

 Dále řešeno nevhodné chování žáků 7.A ke spolužákovi, na podzim proběhl program pro 

spolužáky žáka s autismem od Paspoint Brno. 

 V 7.B vygradovaly problémy, které se objevovaly i v loňském roce, ale kvůli covidu byly 

upozaděny. Ve třídě častý problém s kázní, vzájemné chování mezi žáky, urážky a 

nemístné poznámky od kluků k dívkám. Posunuté hranice v chování. Ve třídě proběhl na 

jaře intervenční program v PPP Brno, nastaveny pravidla chování, dále se třídou 

intenzivně pracuje ŠP (i s jednotlivci) ve spolupráci s ŠPP. Práce se třídou funguje a 

vnímáme zlepšení a zmírnění problémů.  

 V 8. B výrazná skupina 4 žáků, kteří narušovali výuku, zejména jeden žák  - řešeno 

s rodiči, na VK za účasti OSPOD.  Dva problémoví žáci odchází z MZŠ, takže v příštím 

školním roce očekáváme zlepšení vztahů ve třídě a zklidnění situace.  

 

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

Spolupráce v rámci ŠPP je velmi dobrá.  
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II. Preventivní a intervenční programy, další akce 

 

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

o 5. A Dobrodružná cesta – 4. 10.  

o 5. B Popletená pohádka – 24. 10. 

o 7. A Kluci a holky – 18. 3.  

o 7. B Pospolu – 12. 11.   

o 8. A Komunikace hrou – 1. 4.  

o 8. B Komunikace hrou – 17. 2.  

 

 Intervenční program v PPP Sládkova Brno 

o 7. B: 29. 3. 2022 – výrazné problémy ve vztazích mezi žáky, posunuté hranice 

 

 Prevence kriminality: trestní odpovědnost, kyberkriminalita, krádeže: 

PRESAFE 

o 26. 11. 2021 – 8. A, 8. B, 9. A 

 

 Dobronauti – Hvězdný tým (program o jinakosti) 

o 2. A, 3. A 

 

 Přednáška - Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství 

o 9. A – 4. 5.  

 

 Dopravní výchova 

o 2. ročník – výuka v PC učebně Cacovická 

o 4. ročník – Dopravní výchova – Empík cyklista 

o 5. ročník – Dopravní výchova ZŠ Pastviny  

 

III. Záškoláctví: neomluvené hodiny, řešeny kázeňskými opatřeními – Řešeno s rodiči 

na výchovných komisích ve spolupráci s OSPOD.  

 

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

organizoval několik akcí – např. školní diskotéka, filmová noc a další. Parlament 

i v letošním roce vedl Mgr. Martin Holomek.  

 

V. Kouření ve škole – v tomto školním roce jsme zaznamenali jeden případ kouření 

na záchodě – nepodařilo se objasnit, o koho se jednalo. Dále jsme řešili problémy 

s užíváním tzv. liftů, zejména během nošení roušek ve škole. U skupiny žáků řešeno 

kouření v blízkosti školy – rodiče byli upozorněni.  

 

VI. Volnočasové aktivity – především sportovní aktivity, keramika, řada kroužků 

na 1. stupni.  

 

VII. V hodinách občanské výchovy, tělocviku, praktických činností a přírodopisu se velmi dbá 

na výchovu ke zdravému životnímu stylu. 
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VIII. Velkým kladem se stále více jeví vysoká úroveň spolupráce jednotlivých učitelů mezi 

sebou.  

 

 

                                                 

      V Brně, 30. června 2022                           zpracovala:  Mgr. Veronika Čermáková 

Školní metodik prevence 
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Příloha č. 2 

Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2021/2022 
 

1. Výchovná poradkyně pracovala podle ročního plánu výchovného poradenství na školní rok 

2021/2022. 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 112 žáků s SVP (58 žáků na 1.stupni a 54 žáků na 2.stupni), 

z toho 2 žáci s PO 4, 24 žáků s PO 3, 80 žáků s PO 2.  Z toho 26 žáků bylo vzděláváno 

podle IVP  (20 žáků na 1.stupni, 6 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 41 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 12 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.  

 

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 2021/2022. 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 – 3 žáci 

SOŠ  (maturitní obory) – 12 žáků 

SOU (učební obory)  – 10 žáků 

 

 

V Brně 28. června 2022                                         Mgr. Karla Poláchová, výchovná poradkyně 
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Příloha č. 3 
 

Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2021/2022 
 

Počet žáků ve školní družině:  v 5. oddělení ŠD  ke dni 31. 9. 2021 celkem 140 dětí,  

                                                                                 ke dni 31. 5. 2022 celkem 125  dětí 

Počet žáků ve školním klubu:  82 hlášených dětí 

 

 

I. Uskutečněné akce školní družiny    

1. 16. 9. 2021 navštívila Mgr. Michaela Lusková s třídou 1.A. přírodovědnou stanici 

Kamenačky, účastnilo se 24 dětí.     

2. Dne 29. 9. 2021 se Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková zúčastnila akce 

1. stupně nazvané Atletický den, kde pomáhala při její organizaci. 

3. V době od 11. 10. – 15. 10. 2022 připravila Mgr. Michaela Lusková celodružinovou 

akci Barevný týden, do akce se zapojilo 140 dětí.  

4. Dne 25. 10. 2021 proběhlo tradiční spaní ve škole pro děti první třídy. Pro třídu 1.A a 

2.A si spaní ve škole připravila Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková. Ve 

škole společně s vychovatelkami přespalo 32 dětí. 

5. V týdnu od 20. – 24. 11. proběhla další celodružinová akce s názvem Hrátky 

s dráčky. Tuto týdenní akci si pro děti připravila Eva Bártová, Iveta Musilová a 

Jelena Zelinková. Akce se zúčastnily  všechny děti školní družiny. 

6. Další celodružinovou akci, kterou pro děti připravily vychovatelky Mgr. Michaela 

Lusková a Lenka Procházková, s názvem Čertoviny, se konala dne 6. 12. 2021 a 

zúčastnilo se jí 90 dětí. 

7. Dne 17. 12. 2021 si Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková připravily pro děti 

1 a 2. oddělení vánoční besídku, které se zúčastnilo 50 dětí. 

8. Od 17.-21. ledna probíhala další celodružinová akce s názvem Sportovní týdenní 

akce, akce se zúčastnilo 140 dětí školní družiny a zaštitovaly jí vychovatelky Eva 

Bártová, Iveta Musilová a Jelena Zelinková.  

9. Mgr. Michaela Lusková připravila tradiční pěveckou soutěž Superstar pro děti školní 

družiny i celého prvního stupně. Akce se zúčastnilo 46 dětí.  

10. Netradiční karneval na školním dvoře připravila Mgr. Michaela Lusková a Lenka 

Procházková pro všechny děti školní družiny. Akce se konala 9. 2. 2022 a zúčastnilo 

se jí 80 dětí. 

11. Dne 4. 3. 2022  připravila pro děti školní družiny Mgr. Michaela Lusková a Lenka 

Procházková celodružinový výlet na Bowlling Brno, na akci vyjelo celkem 22 dětí.  

12. Dne 31. 3. 2022 a následně pak 19. 4. 2022 navštívil školní družinu kouzelník 

Waldini. Kouzelníka  zajišťovala Mgr. Michaela Lusková, zúčastnilo se 70 dětí. 

13. Celodružinový výlet do dětského zábavného parku Bruno připravila pro děti dne 4. 4 

2022 Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková, na akci vyjelo 22 dětí školní 

družiny. 

14. Tradiční jarní dílničky si připravily pro děti a jejich rodiče vychovatelky školní 

družiny na 12. 4. 2022. Dílniček se zúčastnilo asi 80 dětí se svými rodiči. 

15. Další celodružinovou akci připravila pro děti Mgr. Michaela Lusková. Jednalo se o 

týdenní akci Aprílový týden, kterého se zúčastnilo 125 dětí. 

16. Tentokráte Čarodějné spaní ve škole se konalo 28. 4. 2022 pro třídu 1.A. a 2.A. Spaní 

si připravila Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková. Ve škole spalo celkem 42 

dětí.  

17. Dne 5. 5. 2022 pomáhaly vychovatelky školní družiny při akci ke Dni Matek. 

18. Iveta Musilová připravila s dětmi, pro seniory z penzionu Ludmila, drobné dárečky 

ke Dni Matek. 
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19. Ve školním týdnu od 9. – 13. 5. 2022 doprovodila Mgr. Michaela Lusková jako 

zdravotník a Lenka Procházková jako vychovatelka třídy 1.A, 2.A a 2.B na školu 

v přírodě v Křižanově. 

20. Celodružinovou akci „Olympiáda“ si připravily vychovatelky pro všechny děti na 

22. 5. 2022. Zúčastnilo se jí celkem 130  dětí. 

21. Pro velký zájem uskutečnila Mgr. Michaela Lusková a Lenka Procházková ještě 

jeden celodružinový výlet do dětského zábavného parku Bruno. Vyjelo celkem 22 

dětí. 

22. Na školu v přírodě se třídou 3.A a 4.B vyjela v týdnu od 30. 5. do 3. 6. Eva Bártová 

jako zdravotník a Lenka Procházková jako vychovatelka. 

23. Eva Bártová se jako zdravotník zúčastnila i školy v přírodě se třídou 5.A a 5.B, a to 

v týdnu od 6. 6. do 10. 6.2022. 

24. Následující školní týden, tj. od 13. 6. do 17. 6. 2022 se školy v přírodě, tentokrát se 

třídou 3.B a 4.A, odjela Mgr. Michaela Lusková jako vychovatel a Lenka 

Procházková jako zdravotník. 

25. V týdnu od 20. 6.- 24. 6.2022 zakončila svůj celoroční plán školní družina 

celotýdenní akci Cesta za pokladem, kdy v průběhu týdne děti plnily soutěže a 

hledaly indicie k pokladu. Akci připravila Mgr. Michaela Lusková. Zúčastnili se jí 

všechny děti školní družiny. 

26. Na pondělí 27. 6. 2022 si vychovatelky školní družiny připravily pro děti I. stupně 

akci ke Dni Dětí, které z důvodu počasí  bylo několikrát přesunuto. Garantem akce 

byla Mgr. Michaela Lusková. 

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, popř. se účastnily různých seminářů. 

 

II. Kroužky školní družiny a školního klubu 

 
Ve školním roce 2021/2022 otevřela naše školní družiny tyto družinové kroužky: 

 Keramika I, II, III   (37 dětí) 

  

V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky: 

 Vaření I. (12 dětí) 

 Jogínek (14 dětí) 

 Pohybové hry (14 dětí) 

 Fitdance  (28 dětí) 

 Příprava na přijímací zkoušky z matematiky (11 dětí) 

 Vědecký kroužek (10 dětí), který skončil ke dni 31. 1. 2022 z důvodu nedostatku dětí.  

 

III. Školní klub 

 

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. Součástí školního klubu jsou ve školním roce 

2021/2022 také kroužky, které naše škola nabízí. 

 

V Brně dne 21. 6. 2022 

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

Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2021 - 2022 
 

Prvňáčci 

Tradičně uskutečňujeme patronát devátého ročníku nad prvňáčky.  Spolupráce byla opět 

narušena podzimní a zimní vlnou pandemie coronaviru. Uskutečnila se pouze společná 

mikulášská družina, společné zahájení a zakončení školního roku – plackování  prvňáčků,  

poslední zvonění deváťáků.  

Úspěšně a úzce spolupracujeme  se třemi  mateřskými školami, z kterých k nám proudí děti 

(MŠ Nopova, MŠ Kamenačky, MŠ Pastelky) a uzavíráme  každý rok s p. ředitelkou MŠ Nopova 

celoroční plán spolupráce. Tento plán mohl být z důvodů epidemie dodržen jen částečně. 

Beseda s rodiči v  MŠ Nopova  před zápisem do prvních ročníků s prezentací o naší škole se i 

přesto uskutečnila. Děti z mateřských škol  absolvovaly v prvních ročnících náslechovou 

hodinu před zápisem. 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 tyto dvě akce nekonaly. 

V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty. 

U prvňáčků paní 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 i pro prvňáčky: kroužek Malý Jogínek, 

Cvičení SM systém, Keramika. 

 

Předškoláci 

Před zápisem do 1. ročníků se uskutečnily EDU skupinky. Zúčastnila se dvacítka dětí s rodiči. 

Do  dvou tříd prvního ročníku 2022/23 nastoupí přes 53 dětí. Zápis do 1. ročníků proběhl v 

dubnu 2022 klasicky prezenčně, s elektronickým zápisem a za účasti dětí a rodičů. 

V červnu se konala informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků. 

 

Výukové programy a kultura 

Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí Kamenačky. Výukových programů se zúčastnili žáci 

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

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

dovolovaly coronavirová pravidla průběžně se měnící. 

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 se měl na školním dvoře konat tradiční vánoční jarmark, spojený s výrobou 

dárkových předmětů ve vánočních dílnách. Bohužel se nemohl z důvodů sílící vlny coronaviru 

konat. 

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. 
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Podařilo se nám uskutečnit velkou společnou prezentaci šikovnosti dětí a pedagogů - akademii 

v Dělnickém domě ke Dni matek. 

Pro žáky 1. stupně jsme uspořádali projektové dny k Velikonocům a ke Dni Země.  

 

Dopravní výchova a prevence 

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

Dále se žáci 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, environmentální výchova a projektové dny 

Daří se nám třídit papír, plasty a elektroodpad. Uskutečnili jsme třikrát hromadný sběru papíru.  

 

Sport 

Uskutečnili jsme týdenní  lyžařský výcvik pro děti 1. – 4. ročníku v Němčičkách, tentokrát již 

15. ročník a byl velmi úspěšný. 

Žáci 2. a 3. ročníků se účastnili pravidelného plaveckého výcviku na plaveckém bazénu ZŠ 

Holzova.    

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

 

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 

besídky ve všech třídách.  

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

 

Metodické sdružení  

Metodické sdružení 1. stupně se během roku sešlo 5 x.  

Konaly se Dny otevřených dveří pro rodiče a veřejnost. 

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 se specifickými potřebami ve třídách pracovali asistenti pedagoga. 
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Úzce jsme spolupracovali  s výchovnou poradkyní Mgr. Karlou Poláchovou a školní 

psycholožkou Mgr. Lenkou Černou, speciální pedagožkou Mgr. Vendulkou Kosmákovou, 

Mgr. Kateřinou Kubařovou a Mgr. Janou Kopišťovou, dále s psychology z PPP Kohoutova, 

SPC Štolcova. Žáci  se zapojili do preventivních programů PPP Sládkova. 

Třídní schůzky se konaly pravidelně, většinou prezenčně. 

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 všechny třídy 1. stupně a všechny proběhly bez problémů ke 

spokojenosti dětí i rodičů. 

 

Spolupráce s rodiči 

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. Do školy posílají materiál na 

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

 

Válka na Ukrajině 

Přijali jsme tři žáky ukrajinských uprchlíků, z toho dva chlapce na 1. stupeň a jednu dívku do 

9. ročníku. Věnovali jsme se jim maximálně a především ve výuce českého jazyka a zapojení 

do kolektivu. 

Různé 

Chodby 1. stupně jsou velmi pěkně vyzdobené pracemi dětí a také nabízí místa k odpočinku 

dětí.  

Žáci se zapojují do soutěží matematických, pěveckých, recitačních. 

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

Velký klad vidíme ve výuce anglického jazyka od 1. ročníku.  

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivana Nekudová                              16.8. 2022 
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Příloha č. 5 
 

MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2021/2022 
 

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 byl vytvořen nový ŠVP, do kterého byly zapracovány požadavky na 

digitální kompetence v jednotlivých předmětech 

3. Bylo celkem 6 zasedání MZ, kde se řešily veškeré záležitosti druhého stupně. 

 

 

Další aktivity 

- Tematické plány zpracované dle ŠVP. Za tyto zodpovídají vyučující 

- Zpracovány řády učeben a vyvěšeny 

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

- Zastřešení akcí 2. stupně, koordinace a spolupráce. 

- Podpora při organizaci sběru starého papíru, přerozdělení peněz do tříd dle množství sběru 

- Řešení neomluvených hodin ve spolupráci s vedením školy 

- Řešení dalších problémů a organizačních aktivit 2. stupně 

- Úzká spolupráce s AP během výuky i školních akcí 

- Koordinace hodnocení žáků z Ukrajiny 

- Spolupráce s mezinárodní školou ISB  

 

 

Spolupráce s polskou školou  

- duben 2022 návštěva 4 pedagogů v Hnězdně, červen 2022 návštěva z Hnězdna 

- výměna mailové korespondence mezi žáky 7.A a polskými žáky,  

- účast na online mezinárodní olympiádě v anglickém jazyce 

 

Tandemová výuka – metoda CLIL v 2. pololetí vždy 10 hodin: 

- 6.A Holomek + Kousalíková (INF) 

- 6. B Wolfová + Dvořáková (VkZ)  

- 7.A Urbánek + Stratilíková (Z) 

- 7.A Holomek + Stratilíková (INF) 

 

 

 

Soutěže  

 
Matematická miniolympiáda 4. tříd - 4. 5. 2022 

1. Lukáš Svozil (29 b z 33) 4. A 

2. Ondřej Skalník (19 b) 4. A 

3. Tomáš Mikulík (19 b) 4.B 

 

 

Mateso pro 5. ročník - 18. 10. 2021 
1. Václav Prokůpek - 10b. 

2. Petr Šlapák - 9b. 

Celkem se zúčastnilo 6 žáků 

 



Výroční zpráva školy za školní rok 2021/ 2022, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno 
 

25 

 

Přírodovědný klokan 13. 10. 2021 – pro 8. a 9. ročník 
1. Dominik Lochman 9.A – 89 bodů 

2. Šimon Palas 8.B – 71 bodů 

3. Markéta Kopečková 8.B – 56 bodů 

Celkem 13 žáků 

 

Olympiáda z českého jazyka 31. 1. 2022 – pro 8. a 9. ročník 
1. Vendula Sehnalová  

2. Lukáš Mudra, Viktorie Vrbová 

3. Soňa Klíčová 

Celkem se zúčastnilo 12 žáků. 

 

Okresní kolo – Vendula Sehnalová 
 

Matematická olympiáda 
8. ročník  - Vendula Sehnalová – postup do okresního kola 

 

Pythagoriáda – školní kolo 2. 11. 2021 
6. ročník 

1.-2. Miroslav Budík - 11 bodů – úspěšný řešitel, postup do okresního kola (9 bodů z 15) 

1.-2. Ondřej Genčur - 11 bodů – úspěšný řešitel, postup do okresního kola (8 bodů z 15) 

3. David Pokorný 

Celkem 8 žáků 

 

7. ročník 
1.-2. Kateřina Hybnerová a Marek Ouředník – 7 bodů 

3.-4. a Alžběta Kuncová a Michaela Hybnerová – 4 body 

Celkem 15 žáků 

 

8. ročník 
1. Viktorie Vrbová – 12 bodů – úspěšný řešitel, postup do okresního kola                    (5 bodů 

z 15) 

2. Šimon Palas – 10 bodů – úspěšný řešitel, postup do okresního kola (5 bodů z 15) 

3. Markéta Kopečková – 9 bodů 

Celkem 9 žáků 

 

9. ročník 
1. Lukáš Mudra – 6 bodů 

2. Samuel Fišer – 4 body 

Celkem 4 žáci 

 

Matematický klokan – 19. 3. 2022 
 

Kategorie Cvrček (2. - 3. třída) 
1. Tomíšková Thea, 84 bodů 

2. Heller Vilém, 75 bodů 

3. Zeman Richard, 67 bodů 

4. Zatloukalová Adéla a Tran Khanh Link, oba po 65 bodech 

Celkem v této kategorii psalo 75 žáků. 

 

Kategorie Klokánek (4. – 5. třída) 
1. Lukáš Svozil, 101 bodů 

2. Lucie Cochlarová, 99 bodů 

3. Václav prokůpek, 97 bodů 
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4. Dominik Hejtmánek, 90 bodů 

V této kategorii psalo celkem 88 žáků. 

 

Kategorie Benjamín (6. - 7. třída) 
1.  Lésková Nela, 93 bodů 

2.  Preclíková Nikola, 90 bodů 

3. - 4. Genčur Ondřej a Tomíšková Sára, 75 bodů 

V této kategorii psalo celkem 20 žáků. 

 

Kategorie Kadet (8. - 9. třída) 
1. Mudra Lukáš, 72 bodů 

2. Palas Šimon, 58 bodů 

3. Cibulka Sebastián, 54 bodů 

4. Vrbová Viktorie, 52 bodů 

V této kategorii psalo celkem 15 žáků. 
 

 

Zeměpisná olympiáda – 14. 1. 2022 
 

6. ročník  
1.  Vanesa Ferenčáková (6.A) 

2.  Albert Macek (6.A) 

3.  Miroslav Budík (6.A) 

    

Okresní kolo: 
Albert Macek (6.A) - 2. místo – 81 bodů 

Vanesa Ferenčáková (6.A) 24. místo - 58 bodů 

 Miroslav Budík (6.A) – 26. místo – 56 bodů 

   

7. ročník 
1. Kateřina Hybnerová (7.A) 

          2. Pavlína Němcová (7.A) 

             3. Jevhen Kuznecov (7.A) 

    

8. a  9. ročník:  
1. Daniel Hruboš (9.A) 

            2. Lukáš Mudra (9.A) 

       3. Šimon Palas (8.B) 

 

Okresní kolo: 
Daniel Hruboš – 26. místo – 77,1 bodu 

 Lukáš Mudra – 39. místo - 72,1 bodu 

 

 

Dějepisná olympiáda 3. 2. 2022 – pro 8. a 9. ročník  
 

1. Daniel Hruboš, postup do okresního kola 

Celkem 24 žáků. 

  

 

Biologická olympiáda - 31. 1. 2022 
 

6. a 7. ročník  
1. Michaela Popová (7.B) - pro postup do okresního kola neodevzdala vypracovaný vstupní 

úkol 
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8. a 9. ročník   

1. Soňa Klíčová (8.A) - postup do okresního kola  

             2. Stella Kučerová (8.A) - postup do okresního kola  

Okresní kolo kategorie C   Soňa Klíčová 33. místo 

                                                  Kučerová Stella 39. místo  

 

 

Olympiáda v německém jazyce – 18. 3. 2022 
 

1. Pavlína Němcová, 7.A, 25b - v okresním kole 8. místo,  8 b 
2. Alžběta Kuncová, 7.A, 21b;  

3. Eliška Wiszová, 7.A, 19b;  

4. Richard Špiřík, 7.A, 19b 

Celkem 4 žáci. 

 

 

Mezinárodní olympiáda v anglickém jazyce – 15. 2. 2022 
 

Nejúspěšnější účastníci: 

Hunkařová  (7.A)  1. místo 

Kuncová (7.A)   3. místo 

Janoušková (7.A)  4. místo 

Němcová (7.A)  6.místo  

 

 

Olympiáda v anglickém jazyce – 17. 2. a 18. 2. 2022 
 

Mladší kategorie IA (6.-7.ročník), 18.2.    
1. Fretich Daniel Tomas  7.A 55b. 

2. Mudra Benjamín  6.A 53b. 

3. Borecká Sára   6.B 51b. 

Celkem 23 žáků 

 

Starší kategorie IIA (8.-9.ročník), 17.2. 
1. Matula Sebastian  8.A  54b 

2. Holoubková Tereza  8.B 49b 

3. Cibulka Sebastian   8.B 47b 

Celkem 12 žáků 

 

Kroužky: 
Matematický kroužek, příprava na přijímací řízení -  9.A,  Vaňková 

Kroužek robotiky – Holomek, Pavlovič (AP) 

 

 

 

 

Zpracovala Mgr. Jana Stratilíková za spolupráce kolegů. 

  

 

                                                                             V Brně, 30. červen 2022 
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Příloha č. 6 

Proběhlé akce tříd ve školním roce 2021/2022 
 

Třída 1.A 

- Focení do Mladé Fronty 15. 9. 2021 

- Sportovní den - atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Program pro spolužáky žáka s autismem 18. 10. 2021 

- Listování pro školy 20. 10. 2021 

- Dentální hygiena 11. 11. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021   

- Kino ve Špalíčku – film Luca 20. 12. 2021 

- Lyžařský výcvik Němčičky 17. - 21. 1. 2022  

- Superstar   1. 2. 2022  

- Recitační soutěž 1. 3. 2022   

- Velikonoce - stanoviště na školním dvoře a v tělocvičně 13. 4. 2022   

- Den Země - Jaro na fakultní zahradě 28. 4. 2022   

- Den matek 5. 5. 2022    

- Škola v přírodě Křižanov 9. 5. – 13. 5. 2022   

- Fotografování třídy 18. 5. 2022   

- Den dětí - stanoviště na školním dvoře a v tělocvičně 27. 6. 2022   

 

 

Třída 2.A 

- Divadlo Radost (Jája a Pája) 24. 9. 2021 

- Atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Dopravní výchova 4. 10. 2021 

- Výukový program Kdo bydlí v lese (Jezírko) 6. 10. 2021 

- Listování 20. 10. 2021 

- Dentální hygiena 11. 11. 2021 

- Dobronauti – Jinakost 26. 11. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021   

- Kino ve Špalíčku – film Luca 20. 12. 2021 

- Lyžařský výcvik Němčičky 17. - 21. 1. 2022  

- Superstar 1. 2. 2022 

- Recitační soutěž 1. 3. 2022 

- Matematická soutěž “Klokan” 18. 3. 2022  

- Přírodovědná stanice 21. 3. 2022 

- Projektový den Velikonoce 13. 4. 2022 

- Den Země - Jaro ve fakultní zahradě 28. 4. 2022 

- Den matek 5. 5. 2022    

- Škola v přírodě Křižanov 9.5. - 13. 5. 2022   

- Fotografování třídy 18. 5. 2022   

- Exkurze k hasičskému záchrannému sboru – akce ke Dni dětí 10.6. 

- Den dětí - stanoviště na školním dvoře a v tělocvičně 27. 6. 2022   

- Druhé pololetí plavání 

 

 

Třída 2.B 

- Divadlo Radost (Jája a Pája) 24. 9. 2021 

- Atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Dopravní výchova 4. 10. 2021 

- Výukový program Kdo bydlí v lese (Jezírko) 6. 10. 2021 
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- Listování 20. 10. 2021 

- Dentální hygiena 11. 11. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021   

- Kino ve Špalíčku – film Luca 20. 12. 2021 

- Lyžařský výcvik Němčičky 17. - 21. 1.  2022 

- Superstar 1. 2. 2022   

- Recitační soutěž 1. 3. 2022 

- Matematická soutěž “Klokan” 18. 3. 2022  

- Přírodovědná stanice 23. 3. 20 22 

- Projektový den Velikonoce 13. 4. 2022 

- Den Země - Jaro ve fakultní zahradě 21. 4. 2022 

- Den matek – vystoupení v Dělnickém domě 5. 5. 2022    

- Škola v přírodě Křižanov 9.5. - 13. 5. 2022   

- Fotografování tříd 18. 5. 2022   

- Den dětí - stanoviště na školním dvoře a v tělocvičně 27. 6. 2022   

- Druhé pololetí plavání 

 

 

Třída 3.A 

- První pololetí plavání 

- Dopravní výchova - Amavet Cacovická 20. 9. 2021 

- Sportovní den - atletický trojboj 29. 9. 2021   

- Přírodovědná stanice Kamenačky výukový program 12. 10. 2021 

- Listování s Lukášem Hejlíkem 20. 11. 2021 

- Dentální hygiena 11. 11. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021 

- Vánoční kino – film Luca 20. 12. 2021 

- Vánoční besídka ve třídě 22. 12. 2021 

- LVK Němčičky 17.–21. 1. 2022 

- Hudební soutěž Superstar 1. 2. 2022 

- Hvězdárna Brno - výukový program 16. 2. 2022 

- Recitační soutěž 1. 3. 2022 

- Matematická soutěž Klokan 18. 3. 2022 

- Projektový den – Velikonoce 13. 4. 2022 

- Dopravní výchova ZŠ Pastviny 27. 4. 2022 

- Kejbaly zahrady - projektový den Země 28. 4. 2022 

- Den matek 5. 5. 2022 

- Fotografování tříd 18. 5. 2022 

- Škola v přírodě Daňkovice 30.5. - 3. 6. 2022 

- Den dětí - stanoviště na školním dvoře a v tělocvičně 27. 6. 2022   

 

 

Třída 3.B 

- První pololetí plavání 

- Dopravní výchova - Amavet Cacovická 21. 9. 2021 

- Sportovní den - Atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Přírodovědná stanice  - Za zvířátky 18. 10. 2021 

- Listování s L. Hejlíkem 20. 10. 2021 

- Dentální hygiena 11. 11. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021 

- Vánoční kino - film Luca 20. 12. 2021 

- Vánoční besídka ve třídě 22. 12. 2021 
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- LVK Němčičky 17.-21. 1. 2022 

- Hudební soutěž Superstar 1. 2. 2022 

- Recitační soutěž 1. 3. 2022 

- Matematická soutěž KLOKAN 18. 3. 2022 

- Projektový den – VELIKONOCE 13. 4. 2022 

- DEN ZEMĚ – Kejbaly 21. 4. 2022 

- Dopravní výchova ZŠ Pastviny 27. 4. 2022 

- DEN MATEK – vystoupení v Dělnickém domě  5. 5. 2022 

- focení tříd 18. 5. 2022 

- ŠVP BLATO 13-17. 6. 2022 

- Den dětí “MAUGLÍ” 27. 6. 2022 

 

Třída 4.A 

- Sportovní den - Atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Dopravní výchova na Riviéře EMPÍK Cyklista 8. 10. 2021 

- Listování s L. Hejlíkem 20. 10. 2021 

- Přírodovědná stanice - Úvod do zoologie 19. 10. 2021 

- Bruslení 3.11.; 10.11.; 24.11. a 1. 12. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021 

- Vánoční kilo – film LUCA 20. 12. 2021 

- LVK Němčičky 17.-21. 1.2022 

- Anthropos 9. 2. 2022 

- Matematická soutěž “Klokan”  18. 3. 2022 - 

- Empík cyklista 24. 3. 2022 

- Projektový den Velikonoce 13. 4. 2022 

- Empík cyklista 4. 5. 2022 

- Den matek 5. 5. 2022 

- Den dětí “Medvídek Pú” 25. 5. 2022 

- ŠvP Blato13-17. 6. 2022 

 

 

Třída 4.B 

- Sportovní den - Atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Dopravní výchova na Riviéře EMPÍK Cyklista 8. 10. 2021 

- Listování 20. 10. 2021 

- Přírodovědná stanice - Úvod do zoologie 26. 10. 2021 

- Bruslení 3.11.; 10.11.; 24.11. a 1.12. 2021 

- Mikuláš 3. 12. 2021 

- Vánoční kino – film Luca 20. 12. 2021 

- LVK Němčičky 17.-21. 1.2022 

- Anthropos 9. 2. 2022 

- Matematický Klokan 18. 3. 2022 

- Empík cyklista 24. 3. 2022 

- Projektový den Velikonoce 13. 4. 2022 

- Matematická olympiáda 22. 4. 2022 

- Empík Cyklista 4. 5. 2022 

- Den Matek 5. 5. 2022 

- Fotografování tříd 18. 5. 2022 

- ŠvP Daňkovice 30. 5.- 3. 6. 2022 

- Den dětí 27. 6. 2022 

- Vodní bitva na školním dvoře 28. 6. 2022 
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Třída 5.A 

- Atletický trojboj 29. 9. 2021  

- Program v PPP (Dobrodružná cesta) 4. 10. 2021  

- Listování 20. 10. 2021  

- Dopravní výchova na Pastvinách 1. 11. 2021  

- Bruslení 3.11.; 10.11.; 24.11. a 1.12. 2021 

- Soutěž Čtenářské gramotnosti “Babylon aneb rozumíme si?” 16. 2. 2022  

- Projektový den SMART BRIKS “Zemětřesení” 17. 2. 2022  

- Matematická soutěž “Klokan” 18. 3. 2022  

- Projekt “Velikonoce” 13. 4. 2022 

- Den Země na Kejbalech 21. 4. 2022  

- ŠvP Blato 6. - 10. 6. 2022  

 

 

Třída 5.B 

- Atletický trojboj 29. 9. 2021 

- Program v PPP- Návykové látky 5. 10. 2021 

- Listování s Lukášem Hejlíkem 20. 10. 2021 

- Dopravní výchova na Pastvinách 1. 11. 2021 

- Projektový den SMART BRIKS 24. 2. 2022 

- Matematická soutěž “Klokan” 18. 3. 2022 

- Projekt “Velikonoce” 13. 4. 2022 

- Den Země na Kejbalech 21. 4. 2022 

- ŠvP Blato 6. - 10. 6. 2022 

- Vodní bitva 29. 6. 2022 

 

 

Třída 6.A 

- Adaptační kurz 13.-15. 9. 2021 

- Listování 20. 10. 2021 

- Pythagoriáda 2. 11. 2021 

- Zeměpisná olympiáda 14. 1. 2022 

- Anglická olympiáda 18. 2. 2022 

- Kurz s rodilým mluvčím AJ 21.-25. 2. 2022 

- Lyžařský kurz 27. 2.- 4. 3. 2022 

- Kino Scala - Zeměpisný program Madagaskar 17. 3. 2022 

- Přírodovědná stanice, program členovci 5. 5. 2022 

- Školní výlet – Prudká 26.-27. 5. 2022 

 

 

Třída 6.B 

- Adaptační kurz 15.-17. 9. 2021 

- Listování 20. 10. 2021 

- Pythagoriáda 2. 11. 2021 

- Zeměpisná olympiáda 14. 1. 2022 

- Lyžařský kurz 27. 2. - 4. 3. 2022 

- Kino Scala - Zeměpisný program Madagaskar 17. 3. 2022 

- Matematický Klokan 18. 3. 2022 

- Přírodovědná stanice program Členovci 9. 5. 2022 

- Školní výlet (Prudká, Pernštejn, Porta Coeli) 26.-27. 5. 2022 
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Třída 7.A 

- Program pro spolužáky žáka s PAS 18.10.2021 

- Listování 20. 10. 2021 

- Pythagoriáda 2. 11. 2021 

- Přírodovědná stanice - obojživelníci, plazi 2. 12. 2021 

- Prevence kriminality, trestní odpovědnost 26. 11. 2021 

- Kurz s rodilým mluvčím AJ 21.-25. 2. 2022 

- Lyžařský kurz 27. 2. - 4. 3. 2022 

- Kino Scala – Madagaskar 17. 3. 2022 

- Preventivní program Kluci a holky (PPP Sládkova) 18. 3. 2022 

- Školní výlet a exkurze do Prahy  28. 6. 2022 

 

 

Třída 7.B 

- Listování 20. 10. 2021 

- Pythagoriáda 2. 11. 2021 

- Program v PPP (Pospolu) 12. 11. 2021 

- Prevence kriminality, trestní odpovědnost 26. 11. 2021 

- Přírodovědná stanice: obojživelníci, plazi 29. 11. 2021 

- Olympijský festival 10. 2. 2022 

- Kurz s rodilým mluvčím AJ 21.-25. 2. 2022 

- Lyžařský kurz 27.2. - 4. 3. 2022 

- Kino Scala – Madagaskar 17. 3. 2022 

- Program v PPP 29. 3. 2022 

- Projektový den: Zdravý vztah k přírodě a k sobě  20. 5. 2022 

- Výlet Březová 28.-29. 6. 2022 

 

 

Třída 8.A 

- Prevence kriminality, trestní odpovědnost 26. 11. 2021 

- Přírodovědná stanici -program Savci 7. 12. 2021 

- Kurz s rodilým mluvčím AJ 21.-25. 2. 2022 

- Lyžařský kurz 27.2. - 4. 3. 2022 - 

- Kino Scala – Madagaskar 17. 3. 2022 

- Preventivní program Komunikace hrou (PPP Sládkova) 1. 4. 2022 

- Výlet Vranovská přehrada 21. - 22. 6.2022 

 

 

Třída 8.B 

- Prevence kriminality, trestní odpovědnost 26. 11. 2021 

- Přírodovědná stanice – program Savci 8. 12. 2021 

- Preventivní program Komunikace hrou (PPP Sládkova) 

- Kurz s rodilým mluvčím AJ 21.-25. 2. 2022 

- Lyžařský kurz 27.2. - 4. 3. 2022 

- Kino Scala – Madagaskar 17. 3. 2022 

- Den matek 5. 5. 2022 

- Jump park 27. 6. 2022 

- Návštěva Špilberku 21. 6. 2022 

- Návštěva MZ muzea 29. 6. 2022 

- Sportovní den 24. 6. 2022 

- Jump park 27. 6. 2022 
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Třída 9.A 

- Listování 20. 10. 2021 

- Úřad práce - online program 4. 11. 2021 

- Prevence kriminality, trestní odpovědnost 26. 11. 2021 

- Mikuláš pro 1. stupeň 3. 12. 2021 

- Virtuální prohlídka elektrárny Dukovany 9. 12. 2021 

- Olympijský festival Brno 2022 9. 2. 2022 

- Preventivní program Komunikace hrou (PPP Sládkova) 17. 2. 2022 

- návštěva hvězdárny a programu Cesta za miliardou hvězd 30. 3. 2022 

- Sexuální a reprodukční zdraví, plánované rodičovství 4. 5. 2022 

- Poznávací zájezd  Vídeň 6. 5. 2022 

- Voda -  30. 5. - 1. 6. 2022 

- Branný závod Železný Empík 23. 6. 2022 
 

 

Akce školního parlamentu 
- Filmový večer   13. 5. 2022 

- Diskotéka 25. 3. 2022 

- Výlet parlamentu do Mariánského údolí 20. 6. 2022 

- Pomoc s dětským dnem 27. 6. 2022 
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Příloha č. 7 
 

Hospodaření školy v roce 2021 (státní rozpočet) 
 

Škola:  MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO 
   

 

 

Náklady:  

 

501    Spotřeba materiálu             212 436,09 

512    Cestovné                           8 046,00   

518    Ostatní služby                        16 206,00 

521    Mzdové náklady        23 400 324,00 

524    Zákonné sociální pojištění        7 760 641,00 

525    Jiné sociální pojištění                                   102 184,00  

527    Zákonné sociální náklady            620 307,90 

558    Náklady z DDM                          260 119,01 

 

Náklady celkem      32 380 264,00 

 

 

Výnosy: 
 

672    Výnosy z transferů      32 380 264,00 

 

Výnosy celkem       32 380 264,00 
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Příloha č. 8 

Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního 

roku: 

 

Dozvuky Olympijských her v Tokiu 

S přípravou olympijských sportovců se musí začít brzy. Pokud budeme chtít, aby naše 

výpravy byly v budoucnu stejně úspěšné jako na letošních hrách, nesmíme promarnit ani 

chvilku. 

6. ročník Atletického dne 1. stupně ukázal, že o budoucnost našeho sportu nemusíme mít 

žádné obavy. Na perfektním atletickém hřišti u ZŠ Krásného, pod nesmělými paprsky 

podzimního slunce a za mohutného povzbuzování svých spolužáků, předvedli naši žáci skvělé 

výkony. Na své výsledky byli patřičně hrdí i prvňáčci, kteří svou atletickou premiéru 

absolvovali s minimálním tréningem. Mazáci z vyšších ročníků mohli své loňské bodové 

hodnocení už jen zlepšovat. Atletický den se nám opravdu vydařil. Sportování na čerstvém 

vzduchu jsme si opět dosyta a s radostí všichni užili. 

 

Mgr. Pavel Kubíček 

 

 

 

Navštívili nás: Lukáš Hejlík a Petra Bučková s projektem LiStOVáNí 

Dne 20. 10.2022 na naši školu dorazili Lukáš Hejlík a Petra Bučková, aby našim žákům 

představili knihy Eliáš a babička z vajíčka a Dračí polévka. Tento známý projekt Listování 

má za úkol mladé studenty zaujmout a namotivovat je ke čtení české literatury, která však 

nepatří mezi povinnou četbu, nýbrž se jedná o aktuální a zajímavé čtení pro mladé. Poutavá 

témata ve spojení se scénickým čtením žáky velmi zaujala a po skončení autorského 

představení se začali těšit na další takovou akci. 

Mgr. Veronika Šujanová 
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Lyžařský týden na moravském ledovci v Němčičkách 

Lyžařský týden na moravském ledovci v Němčičkách prožili malí lyžaři z 1. stupně 

Masarykovy základní školy Kamenačky. Po dvouleté pauze nadšeně vyrazili za novými 

zážitky a sportovními výkony, za svými instruktory na nejníže položenou sjezdovku ve 

Střední Evropě. 

Od pondělí do pátku každé ráno plnilo 86 dětí a doprovod dospělých dva autobusy. 

V 15. ročníku této akce nechybělo vůbec nic. Příroda nás obdařila sluníčkem, sněhem a 

zdravými lyžníky. I v této sílící covidové vlně měli všichni dostatek sil, dobré nálady a 

hlavně, negativní testy. 

Užili jsme si tak parádní lyžovačku s výcvikem nových prvků a závěrečnými závody. 

Soutěžili začátečníci s doprovodem instruktora, ale i zkušení závodníci. Vítězi byli všichni 

nadšení lyžníci. Slavnost na závěr si nenechali ujít rodiče a medaile vítězům přijeli předat 

paní ředitelka Mgr. Martina Zavřelová a pan zástupce Mgr. Petr Urbánek. 

Prožili jsme úžasný týden na horách, v zimním středisku a přesto mezi vinohrady a 

meruňkovými sady. Je to vůbec možné? V Němčičkách a na Kamenačkách ANO! 

 

Mgr. Ivana Nekudová 

 

 

Čarodějné spaní ve škole 

Ve čtvrtek 28. dubna 2022 se naše škola změnila ve školu čarodějů a čarodějnic. 40 dětí 

z prvního a druhého oddělení školní družiny se rozhodlo, že složí čarodějnou zkoušku a 

vstoupí tak do Federace čarodějů a čarodějnic ČR. Zkoušky do těchto řad však nejsou vůbec 

jednoduché. Děti musely splnit několik úkolů jako například kočičí závody, hod pařátkem, 

hledání pukavce, čarodějný flus, opékání ježků, sezení na lopatě a házení Jeníčka do pece a 

samozřejmě nemohlo chybět slalom a jízda na koštěti. Děti všechny úkoly zdárně zvládly a 

tak za odměnu mohly spát ve škole, získaly čarodějnický list a letecký průkaz čarodějnic.  

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Michaela Lusková 
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Oslavili jsme Den matek 

 

Pátý květen v Dělnickém domě patřil všem maminkám, a nejen jim. Dlouho trénovaná 

představení napříč ročníky konečně mohla být představena publiku. 

Celým programem skvěle provázeli Marek Ouředník a Jakub Šrejma ze 7.B. Jednotlivá 

vystoupení nabídla zajímavý mix nejen tance, zpěvu, divadla, ale i jógy nebo hry na hudební 

nástroj. 

Stoupnout si na velké pódium, zažít trému, sklidit potlesk a pochvalu od svých nejbližších, to 

vše mohli naši žáci po delší době opět zažít a pro některé to byla dokonce premiéra. Žáci 

z vyšších ročníků se podíleli na organizaci. I když někteří na pódiu vidět nebyli, odvedli 

skvělou práci v zákulisí. 

Velký dík patří všem učitelům, vystupujícím žákům a v neposlední řadě také paním učitelkám 

Evě Zavadilové a Dagmar Divišové, které celou akci organizovaly. 

Doufáme, že se Vám Den matek líbil a odcházeli jste s dobrou náladou. Budeme se těšit zase 

někdy příště. 

 

                                         Mgr. Veronika Čermáková 

 

Škola čar a kouzel dětí z MZŠ Kamenačky na Vysočině 

V malebné vesničce Daňkovice na Vysočině stojí selské stavení, kde se konala naše škola čar 

a kouzel dětí z 3. a 4. ročníku motivovaná Harry Potterem. 

Celkem 40 dětí se vyjelo vyvětrat ze školních lavic na školu v přírodě. V našem programu 

spolu soutěžily 4 týmy v různých hrách a soupeřeních. Nechyběly ani výlety do blízkého 

okolí a opékání buřtů. Naši pohodu umocňovaly písničky, které často zněly z otevřených 

oken. Při našich výpravách jsme zažili pravou táborovou atmosféru. Síly jsme doplňovali 

jídlem ze selské kuchyně, které bylo velmi chutné a v dostatečném množství. Počasí nám 

přálo a na naše zážitky a pohodu sluníčkem nešetřilo. Každý den jsme prožívali nová 

dobrodružství. Vytvořila se zde nová přátelství a fungovala spolupráce mezi dětmi. Děti zde 

společně sdílely zážitky, učily se toleranci, ohleduplnosti a kamarádství. 

Mgr. Ivana Nekudová  
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10.0 Závěr 
 

10. 1. Vyjádření školské rady 
 

Výroční zprávu za školní rok 2021/2022 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. 2022 
 
 


