Výroční zpráva školy za školní rok 2017/ 2018, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

Výroční zpráva
za školní rok 2017/2018
Masarykova základní škola
Brno, Kamenačky 3591/4,
příspěvková organizace

Čj.: MZŠ 696/2018

Spis. znak: 1.1.4

Listů: 21

1

Archivní znak/lhůta: A/10

Vyřízeno: 2029

Výroční zpráva školy za školní rok 2017/ 2018, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

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. Jiří Šebela
Kroměřížská 12, Brno, 627 00
tel.: 602 248 438

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:
Základní škola se školní družinou

1.5 Kontakty:
Telefon:
Fax:
E-mail:

548 426 011, 548 426 014, 602 248 438
548 426 026
sekretariat@zskamenacky.cz
reditel@zskamenacky.cz
reditel@mzskamenacky.cz
web:
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

1. stupeň
2. stupeň

11

5

229

20,81

7

4

118

16,85

Celkem

18

9

347

19,27

Kapacita

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:
Předseda: Mgr. Michaela Vaňáčková - předsedkyně Školské rady – členka za rodiče
Členové: Mgr. – Hana Hanychová - členka za rodiče
Bc. Magda Samková - člen za rodiče
Jana Šťastná – členka za zastupitele obce
Mgr. Aleš Mrázek - člen za zastupitele obce
Mgr. Monika Doležalová - členka za zastupitele obce
Mgr. Tereza Langová – člen za pedagogický sbor
Mgr. Marie Novotná – členka za pedagogický sbor
Mgr. Zdena Maráková – členka za pedagogický sbor
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1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů

Číslo jednací

ŠVP pro základní vzdělávání
Masarykovy základní školy Brno,
Kamenačky 3591/4,
Verze 6 – srpen 2016
Platnost od 1. 9. 2016.

MZŠ 644/2016

Ročník
1. – 9.

Jiné specializace, zaměření: 0
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01

Počet

Počet strávníků
děti
zaměstnanci školy a vlastní
ostatní*
a žáci
důchodci
L 13
ŠJ – výdejna
1
272
34
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2018
Fyzické osoby
3
Přepočtení na plně zaměstnané
2
1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet oddělení

6
celkem
Z činnosti ŠD:

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

168

fyz. 6 / přepoč. 5,0367

180

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

79

fyz. 0/ přepoč. 0,21 úv.ŠD

300

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

počet
oddělení
1

Z činnosti ŠK:

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyzický
34,49 / 36
34,49 / 36

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100
100

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 10
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2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
1
2
0
0
4

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

Ženy
5
17
5
0
2
29
3

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,5/5
z toho a) asistent pedagoga: 5
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0
d) mentor: 2
2.4 Údaje o dalším vzdělávání ped. pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet zúčastněných
pracovníků
Zdravotní, BOZP, PO
Přírodní vědy
Práce s talenty, projektová výuka,
poradenství, spolupráce
Inkluze do škol
Prevence násilí, subkultury
Sport, volný čas – zájmové vzdělávání
ICT, administrativa
Metodika, didaktika
Jazyky

44
1
10
5
5
2
15
8
10
100 účastí

Celkem / většina pracovníků více kurzů
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

Prospělo s
Prospělo
vyznamenáním
44
0
36
6
58
5
24
15
19
16

1.
2.
3.
4.
5.

44
42
63
39
38

Celkem za I. stupeň

226

181

6.
7.
8.
9.

30
33
25
27

Celkem za II. stupeň
Celkem za školu

Neprospělo Opakuje
0
0
0
0
3

0
0
0
0
3

42

3

3

13
10
5
5

14
20
19
21

3
3
1
1

2
2
0
0

115

33

74

8

4

341

214

116

11

7

4
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3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
5
1

% z počtu všech žáků školy
1,47
0,29

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 73
průměr na jednoho žáka: 0,21
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:
Školská poradenská pracoviště nediagnostikovala žádného nadaného nebo mimořádně
nadaného žáka.
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté
6 leté studium
studium
Počty přijatých žáků

5

1

SOŠ

SOU

15

7

8 leté
studium
1

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
27
2
29

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 13
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:

18

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
0
4.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
4.3.1 Městská správa sociálního zabezpečení,
Č. j.: 47002/176902/17/410/SKM/5002/4951, protokol č. 4951/17/772
Kontrolní činnost – Plnění povinností organizace v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na
státní politiku zaměstnanosti za období 1. 8. 2014 - 31. 8. 2017.
Kontrolní činnost provedena 18. – 19. 10. 2017.
Nebyly zjištěny nedostatky.
4.3.2 Krajská hygienická stanice
Č. j.: KHSJM 23270/2018/BMHDM, sp. zn.: S-KHSJM 00344/2018/19
Kontrolní činnost – Plnění povinností při provozu výdejny stravy.
Kontrolní činnost provedena 24. 4. 2018.
Nebyly zjištěny nedostatky.
Závěr – kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky.
4.3.3 Běžné revizní prohlídky spotřebičů a různých částí školy včetně komínů a výtahu
příslušnými kontrolními orgány, výsledky - bez závad.
4.3.4 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., Byly shledány drobné závady, které byly následně odstraněny.
5
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5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozh.
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

4
0
119

Počet odvolání
0
0
0

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty
fyzický počet
výchovný poradce
školní metodik prevence

1
1

kvalifikace, dosažené vzdělání
specializace
1
VŠ
1
VŠ

1
0,25

kvalifikace, dosažené vzdělání
specializace
1
VŠ
1
VŠ

úvazek
školní psycholog
školní speciální pedagog
6.1.2 Věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

36 – 50 let

51 let – a více/z toho
důchodci

1
1
1/0
1

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: Kvalifikační studium pro výchovné poradce dle vyhlášky č. 317/2005 Sb.
školní metodik prevence: Studium k výkonu specializačních činností dle vyhlášky
č. 317/2005 Sb.
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):
Prostředky z těchto zdrojů ve školním roce 2017/2018 - 418.729 Kč z prostředků EU.
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné:
Z prostředků OŠMT MMB - 85.000 Kč.
6.3 Individuální integrace (vyšetření do 31. 8. 2016)
Typ postižení
Stupeň
Počet
žáků
Autismus roč.
Vývojové poruchy
2.
2
chování
6

Stupeň podpůrného
opatření
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Mentální postižení lehké
Těžké poruchy chování
Vývojové poruchy učení
Celkem

1. ; 2.

2;4

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami (vyšetření od 1. 9. 2016)
Stupeň podpůrného opatření
1. stupeň
2. stupeň
PO 1
10
3
PO 2
21
17
PO 3
3
3
PO 4
1
0
6.4 Skupinová integrace
Typ postižení

Ročník

Celkem

0

Počet
žáků
0

Celkem
13
38
6
1

Stupeň podpůrného opatření
0

7.1 Další údaje o škole
7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.
– Nadační fond zřízený při MZŠ Kamenačky 4.
– Sdružení rodičů při Masarykově základní škole Kamenačky, z. s.
Kroužky při ZŠ
Název kroužku
Cizí jazyky
Vaření
Sport, TV, turistika
Umělecké obory
Deskové hry
Příprava na přij. zk. - M
Zdravotní, speciální
pedagogika
Celkem

Počet kroužků
2
1
2
4
1
1
2

Počet žáků
37
11
31
51
10
11
35

13

186

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů
Název projektu a registrační
číslo projektu

Délka trvání projektu
Operační program
ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

a) Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě
Brně
b) Podpora škol formou zjednodušeného vykazování –
Šablony Kamenačky
a) Období hlavního vyučování; 1. 9. 2017 – 30. 6. 2018
b) 28. 8. 2017 – 27. 8. 2019
a) CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092
b) CZ.023.68/0.0/0.0/16_022/0007311
a) partner
b) žadatel
a) 85.000 Kč
b) 418.729 Kč
7
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Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum
Stručný popis projektu

a)12. 5. 2016
b)17. 5. 2016
a) + b) Dopomoc, doučování a péče o žáky ohrožené
selháváním a školním neúspěchem.

9.0 Zhodnocení a závěr:
9.1 Pracovníci školy – v rámci Evropské směrnice na ochranu osobních dat GDPR
Nastoupili:
4 učitelé, 3 vychovatelky
Odešli:
5 učitelů – z toho 2 na MD, 2 vychovatelky - z toho 1 na MD
V důsledku agresivního tlaku některých zastupitelů, v důsledku nedostatečného financování
školy, v důsledku snah o zasahování do kompetencí ředitele ze stran některých rodičů a v
důsledku organizované kampaně proti jeho osobě rezignoval ředitel školy a odešel ke konci
školního roku.
9.2 Budovy a pozemky
Během školního roku probíhaly investiční akce jen velmi sporadicky, protože škola měla
investičních prostředků velmi málo. Bohužel Odbor investic MMB nebyl ani v tomto školním
roce schopen dokončit investiční akci rekonstrukce tělocvičny a školního hřiště a stále
nepředal škole tato sportoviště do majetku.
Budovy a pozemky školy byly běžně udržovány dle plánu. Provozní prostředky poskytnuté
zřizovatelem ovšem na dobrou a kvalitní údržbu a provoz budov nebyly poskytnuty
v dostatečné výši.
9.3 Vybavení a pomůcky
9.3.1 Do školy byly zakoupeny poslední dataprojektory. Nyní je dataprojektor
připojený na internet ve všech učebnách školy. V rámci finančních možností školy
pokračovala postupná pomalá obměna notebooků pro vyučující.
9.3.2 Do školy byl zakoupen moderní systém evidence a vydávání obědů, který
umožňuje objednávky i platby přes internet a identifikaci strávníků čipem nebo ISIC kartou.
9.3.3 Proběhla generální rekonstrukce sborovny prvního stupně.
9.3.4 Proběhla příprava na výuku jazyků od 1. ročníku.
9.4 Další souvislosti
9.4.1 Vedení školy zpracovalo vizi dalšího rozvoje školy a na jejím základě
pedagogové napsali novou verzi Školního vzdělávacího programu, jehož základní premisou je
výuka jazyků a podpora výuky pomocí informačních technologií. Anglický jazyk začne
v příštím školním roce škola vyučovat již od 1. ročníku.
9.4.2 Ve škole proběhla v několika hodinách výuka programování jako podklad pro
budoucí výuku s prvky robotiky.
9.5 Spádový obvod školy
9.5.1 Vymezení spádového obvodu základní školy podle obecně závazné vyhlášky
statutárního města Brna č. 11/2015, kterou se stanoví spádové obvody základních škol s
datem nabytí účinnosti: 1. 1. 2016.
9.5.2 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
8
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(lichá č. 1–33, sudá 10–14), Kamenačky(lichá č. 1–37, sudá č. 2–18), Letní, Líšeňská,
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.
9.6 Podmínky školy:






















9.6.1 Co se podařilo. (bez pořadí důležitosti)
Napsat, nechat naprojektovat, sehnat finanční prostředky a přivést k zadání výběrových
řízení projekt na moderní počítačovou učebnu jazyků a digitálních technologií. Výběrová
řízení a stavební činnost budou probíhat v dalším školním roce.
Uspořádání tradičních akcí pro žáky a rodiče, jako jsou Vánoční jarmark, vystoupení dětí
na závěr školního roku v Dělnickém domě, přivítání prvňáčků a loučení s deváťáky.
Spolupráce s firmou Mon–est Brno, s r. o., provozovatelem Dělnického domu.
Aplikace podpůrných opatření žáků vyplývající z novely školského zákona.
Kvalitní činnost v prevenci sociálně patologických jevů, spolupráce s orgány OSPOD
úřadů městských částí města Brna.
Spolupráce s Policií České republiky, Městskou policií Brno a Státním zastupitelstvím.
Účast v projektech podporujících žáky a zmenšujících jejich neúspěšnost (ve spolupráci
s městem Brnem a jeho organizacemi).
Postupná digitalizace databází školy a povinné dokumentace v informačním systému
Bakaláři. Psát hodnocení žáků on-line do systému Bakaláři.
Napsání a uskutečnění několika vlastních školních výukových projektů, např. projekty
Den země nebo uskutečnění Atletického dne pro první stupeň školy.
Mnoho škol v přírodě, výletů a adaptační pobyty.
Dva lyžařské kurzy.
Velkou část oprav provádět svépomocí.
9.6.2 Co se nám nedaří. (bez pořadí důležitosti)
Škola stále trpí prostorovou nouzí, je velmi málo místa pro vyučující, minimální jsou
skladovací prostory, v budově prvního stupně, Kamenačky 2 je velmi malé, nepraktické a
nedůstojné zázemí pro vyučující.
Sportovní stavby – hřiště a tělocvična opět nebyly během celého roku předány do majetku
škole. Škola má jen možnost je užívat. Odpisy z těchto staveb tedy nemůže naplňovat
investiční fond. U těchto nových staveb váznou pohledávky a majetkové nejasnosti z doby
jejich výstavby. Zadavatelem a investorem staveb je město Brno, dokumentaci má
zpracovat Odbor Investic MMB.
Získat investiční zdroje z odpisů majetku. Škola díky dlouhodobému podinvestování ze
strany zřizovatele nemá možnosti, jak naplnit investiční fond organizace. Zjednodušeně
řečeno je velmi málo co odepisovat.
Započít práce na projektu zateplení budovy K4, zřizovatel i přes příslib na uvedenou akci
nereflektoval.
Nedaří se omezovat administrativní zátěž pracovníků včetně učitelů. Bohužel ji nese
systém českého školství. Administrativní kapacita školy je na hranici svých možností.
Přesvědčit zřizovatele, aby provozní rozpočet školy navyšoval nejlépe dle plánu oprav a
investic, který každoročně škola zpracovává a zřizovateli předkládá nebo aby zřizovatel
alespoň reflektoval zvyšující se náklady vnějších vstupům, jako jsou zákonné revize,
energie, hygienické prostředky apod. Školní provozní rozpočet byl opět stejný už třetí rok,
ceny vstupů ovšem neustále rostou.
Pro nedostatek finančních prostředků dokončit školní hřiště zřízením doskočiště pro skok
daleký a zřízením doběhu sprinterské dráhy. Původní projekt tyto prvky neobsahoval, ale
škola projekty na dokončení má. Opět jde o výrazné podfinancování školy.
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Pro nedostatek finančních prostředků instalovat hrací prvky pro školní družinu v prostoru
travnaté plochy hřiště. Opět škola má pouze své zpracované projety, ale nemá možnost je
realizovat. I když zřizovatel situaci zná, nedobrý stav financí trvá dál.
ředitel školy, Mgr. Jiří Šebela

Zpracoval:
Příloha č. 1
PPŠ – zpráva za školní rok 2017/2018

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

Ve třídě 9.A byly ze začátku školního roku dvě žačky hospitalizovány kvůli pokusu o
sebevraždu. Celou situaci řešila PČR ve spolupráci s metodikem prevence (která byla zároveň
třídní učitelkou děvčat). Se třídou pracovala TU – probírání témat jako Hodnota života
apod..(Jedna z těchto dívek přestoupila na jinou školu.) Jiná dívka byla ve stejném období
hospitalizována pro otravu alkoholem. S rodiči všech děvčat TU spolupracovala. Byly
předány do péče odborníků mimo školu (psychologové, psychiatři, spolupráce OSPOD).
Ve třídě 8.A řešeny problémy s jedním ze žáků – opakované útěky z domova.
Spolupráce s OSPOD, PČR, výchovná zařízení. V lednu šetřen "ukradený" mobil, který byl
hned druhý den žákovi vrácen. Ukázalo se, že šlo o nemístnou legraci mezi chlapci. Problém
řešen VP a TU.
Třída 7.B byla kolektivem velmi problematickým – chlapci ve třídě byli velmi živí,
chovali se k sobě navzájem velice nevhodně. Ve třídě ŠMP provedl šetření, ze kterého
vyplynulo podezření na šikanu jedné žákyně. Ta mohla být díky uvolněnému místu
v paralelní do této třídy přeřazena – adaptovala se dobře. Třídu na začátku druhého pololetí
opustil žák s kázeňskými problémy – celý kolektiv se velmi zklidnil a utužil.
V 6.B navštěvuje dívka, která je pod zvýšeným dohledem ŠMP, TU a školní
psycholožky. Straní se kolektivu, je velmi tichá, školní výsledky jsou spíše podprůměrné. V
druhé polovině roku nalezla kamarádky v paralelní třídě 6. Aa její sociální pozice se zlepšila.
Ve třídě 5.B TU ve spolupráci s ŠMP řešila opakované krádeže věcí jedné žačce.
Viník se přiznal, řešeno domluvou a omluvou postižené žákyni. Vyšší absence u žáka 5. B a
podezření na skryté záškoláctví byly řešeny TU (která od dubna 2018 přebírá funkci ŠMP) s
rodiči, zapojen i OSPOD, pomáhala školní psycholožka. Situace se zlepšila.
Třída 3.C získala od začátku školního roku novou TU. Paní učitelka vyhodnotila
situaci ve třídě jako problematickou a oslovila ŠPP s žádostí o spolupráci. V listopadu
proběhlo ve třídě šetření ŠMP z podezření na šikanu a sociometrie – nepotvrdilo se, nicméně
se kolektiv ukázal jako nejednotný a sociometrie „vytipovala“ potencionální oběti a agresory.
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Vše bylo v přiměřené formě prezentováno TU a ŠMP dětem a také rodičům. Se třídou začala
pracovat školní psycholožka. Ke konci kalendářního roku opět řešen problém (ŠMP a TU) –
tentokráte nevhodné chování žačky ke spolužákům. Jednání s TU, žačkou a jejími rodiči.
Ve spolupráci VP a ŠMP řešen případ agrese spolužáka vůči spolužačce na půdě školní
družiny. Vyšlo najevo, že šlo o vzájemné neporozumění s nepřiměřenou reakcí. TU udělila
výchovná opatření, jednáno s rodiči a žáky. Ve třídě je nutno neustále zpevňovat zásady
slušného chování dětí vůči sobě navzájem, to zajišťuje TU a školní psycholožka, která na
těchto zásadách častěji pracuje s pěticí chlapců. Chlapci, zejména dva z nich, vykazují
opakované nevhodné chování vůči zbytku třídy, jedná se především o nevhodnou mluvu,
vyrušování v hodinách, nadávky, pošťuchování a další vyvolávání konfliktů. Šetření o situaci
ve třídě vedené VP a ŠMP proběhlo v červnu. Zásahy TU, školní psycholožky, VP, ŠMP i
spolupráce s rodiči vedla ke zklidnění situace. Ta se i dle slov dětí zlepšila. Nutno však
podotknout, že třídní kolektiv je stále nestabilní. S třídou bude třeba intenzivně pracovat i
během dalšího školního roku.
Ve všech třídách pracuje společně se ŠMP i výchovná poradkyně. Vzájemná spolupráce
mezi ŠMP a VP je velmi dobrá. V letošním školním roce působily na škole 2 školní speciální
pedagožky. Nadále ve škole působí i školní psycholožka.
Preventivní a intervenční programy, další akce

II.


Preventivní programy v PPP Sládkova, Brno (1. – 9. ročník)
o
o
o
o
o
o



6.A Bezpečná síť
6.B Bezpečná síť
7.A Drogy - info
7.B Drogy - info
8.A Drogy - info
9.A Zážitky na dluh

5.10.
12.10.
23.10.
30.10.
10.11.
24.11.

Další
o Dopravní výchova – akce na dopravním hřišti a s MP Brno – 1. – 5. ročník –
v průběhu šk. roku
o První pomoc - 6. - 9. ročník
20. 6.
o Správné sezení, setkání s fyzioterapeutkou - 8.A
22. 6.
o Sexuální výchova, téma: první návštěva gynekologa - 8.A, 9. ročník
26. 6.

III.

Záškoláctví: neomluvené hodiny byly řešeny kázeňskými opatřeními.

IV.

Ve škole funguje školní parlament, který se schází v pravidelných intervalech nebo
pokud je třeba něco ihned řešit. Parlamentu se zúčastňuje i vedení školy. Zástupci
tříd dobře komunikují a informace přenáší do svých kmenových tříd. Vedením
parlamentu byl pro letošní rok pověřen Mgr. Martin Holomek.

V.

Kouření cigaret a marihuany se v letošním šk. roce neřešilo na půdě škole.
Probíhala prevence.

VI.

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

VII.

V hodinách občanské výchovy, tělocviku, praktických činností a výchovy ke
zdraví se velmi dbá na výchovu ke zdravému životnímu stylu.
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VIII.

Nadále sledujeme zlepšení chování žáků především na akcích mimo školu (výlety,
návštěvy muzeí, exkurze)

IX.

Velkým kladem se stále více jeví vysoká úroveň spolupráce jednotlivých učitelů
mezi sebou.
Další konkrétní práce a řešené případy jsou řádně vedeny v dokumentaci metodika
prevence a konzultovány s vedoucí ŠPP a vedením školy.
Mgr. Tereza Kučerová
Školní metodik prevence

Podklady .:

Mgr. Martina Schneiderová
Školní metodik prevence
Příloha č. 2
Výchovné poradenství - zpráva za školní rok 2017/2018
1. Výchovná poradkyně pracovala podle ročního plánu výchovného poradenství na
školní rok 2017/2018. 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 a SPC Ibsenova, středisky výchovné péče (SVP Veslařská, SVP Kamenomlýnská)a
orgány sociálně právní ochrany dětí (OSPOD).
2. Výchovná poradkyně koordinovala péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. Tento školní rok byl druhým tzv. přechodným rokem, kdy ve škole byli žáci se
„starým“ vyšetřením a žáci s vyšetřením dle nové legislativy (s potřebou podpůrných
opatření-PO). Z tohoto důvodu bylo na začátku školního roku individuálně integrováno 8
žáků, z toho 6 žáků pro vývojové poruchy učení a 2 žáci pro vývojové poruchy chování, 2
žáci na 1. stupni a 6 žáků na 2. stupni. Dále bylo od začátku školního roku vzděláváno podle
IVP 9 žáků s PO 3 a PO 4, 4 žáci na 1.stupni a 5 žáků na 2.stupni. 5 žáků bylo integrováno
s asistentem pedagoga, z toho v jednom případě se jednalo o sdíleného asistenta – AP je
sdílený 2 žáky. V průběhu školního roku přibylo 5 žáků s PO 3 vzdělávaných dle IVP.
V průběhu školního roku docházelo postupně k převyšetření žáků v PPP, tzn., že v příštím
školním roce by všichni žáci měli mít nové doporučení ŠPZ.
3. Na nové vyšetření či převyšetření bylo do PPP letos odesláno 21 žáků. Další žáci
byli ve školských poradenských zařízeních (ŠPZ) vyšetřeni na žádost rodičů. Některým
žákům byl před odesláním do ŠPZ vyhotoven Plán pedagogické podpory (PLPP). Celkem
registrujeme 94 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – 50 žáků na 1.stupni a 44 žáků
na 2.stupni. Nové doporučení ŠPZ bylo letos vydáno 33 žákům.
4. I v letošním školním roce se výchovná poradkyně zúčastnila zápisu žáků do prvních
tříd.
5. Výchovná poradkyně se v průběhu školního roku zúčastnila 8 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
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poradkyně svolala 11 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.
6. 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 2017/2018. 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. V letošním školním roce vycházeli 2 žáci z 8. ročníku a 1 žák ze 7. ročníku.
7. I v letošním školním roce se výchovná poradkyně zúčastňovala pravidelných
setkání výchovných poradců, prezentací středních škol v Brně a v rámci DVPP absolvovala
školení: Školní pedagogické pracoviště v praxi. Společně se školní psycholožkou je zapojena
do projektu KaPoDav – kariérové poradenství. VP je koordinátorkou inkluze ve škole v rámci
projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně.
Mgr. Karla Poláchová,
výchovná poradkyně

Podklady:

Příloha č. 3
Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2017/2018
Vedoucí školní družiny: Mgr. Michaela Lusková
Počet žáků v 6 oddělení ŠD ke dni 31.9.2017 168 dětí,
ke dni 31.5.2018 162 dětí
ve ŠK 79 hlášených dětí.
Obsah: I. uskutečněné akce školní družiny
II. kroužky školní družiny a školního klubu
III. školní klub
I. Uskutečněné akce školní družiny
12. 9. 2017 - 1. A - přírodovědná stanice Kamenačky - účastnilo se 17 dětí.
15. 9. 2017 - 1.B beseda a prohlídka v přírodovědné stanici Kamenačky - 18 dětí.
20. 9. 2017 - sběr papíru školy.
23.11.2017 - tradiční přespání ve škole, pod názvem Strašidel se nebojíme - 1.A + 1.B + 5.B
(1 a 2. oddělení školní družiny)
27. 11. 2017 - výlet do Jumparku v Brně, celodružinová akci - 21 dětí.
28. 11. 2017 - adventní dílničky, akce rodičů s dětmi - 80 dětí s rodiči.
prosince 2017 připravila vánočních ozdob na vánoční strom v Židenicích, předáno na ÚMČ
Židenice – celá ŠD
20. 12. 2017 - 5 a 6. oddělení – pásmo koled pro seniory v penzionu Ludmila - 28 dětí, výroba
dárečků pro seniory – celá ŠD
22. ledna do 26. ledna 2018 výpomoc vychovatelky při LVK 1. stupně v Němčičkách.
30. 1. 2018 – školní pěvecká soutěž Superstar- 42 dětí.
21. 2. 2018 - pěvecké soutěž Karlovarský skřivánek 2018 – 2 žáci
26. 2. do 2. 3. 2018 - LVK II. stupně, výpomoc vychovatelky jako zdravotník.
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28. 2. 2018 - Obvodní kolo Superstar na ZŠ Mutěnická – 6 žáků
7. 3. 2018 - Městské kolo Superstar – 2 žáci
března 2018 - výroba dárečků na zápis našich budoucích prvňáčků.
20. března 2018 - Jarní dílničky – 80 dětí a jejich rodičů.
26. 4. 2018 - Čarodějnický slet - odpoledne plné her spojené se spaním ve škole - 37 dětí 1. +
4. oddělení
14. 5. - 18. 5. 2018 - ŠVP ve Vlachovicích, Penzion Pegas – třídy 1.A a1.B.
4. 6. – 8. 6. 2018 - 3.A a 2.A ŠVP v Daňkovicích.
11. 6. - 15. 6. 2018 - ŠVP v Novém Městě na Moravě - 2.B.
22. 6. - 23. 6. 2018 - 3.A - environmentální centrum v Soběšicích – zábavné odpoledne a
večer spojený s přespáním.
25. 6. 2018 – výpomoc 2 vychovatelek při sportovním dni, který pořádal I. stupeň naší školy.
V průběhu roku - soutěže, hry, karnevaly, besedy a besídky k různým tématům a příležitostem
II. Kroužky školní družiny a školního klubu
Ve školním roce 2017/2018 otevřela naše školní družiny tyto družinové kroužky:
 Dívčí sportovní hry (16 dětí)
 Míčové hry pro 2 – 3. třídu (15 děti)
V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky:
 Vaření (11 dětí)
 Keramika pro 1. třídu (13 dětí)
 Keramika pro 2. třídu (13 dětí)
 Keramika pro 3-6. třídu (15 dětí)
 Dyslektický kroužek (25 dětí)
 Anglický jazyk pro 1. třídy (18 dětí)
 Anglický jazyk pro 2. třídy (19 dětí) – 2 skupiny
 Tvořílek – výtvarno-rukodělný kroužek (10 dětí)
 SM systém (10 dětí)
 Příprava na přijímací zkoušky z matematiky (11 dětí)
 Kroužek deskových her (10 dětí)
III. Školní klub
Ve školním roce 2017/2018 byly do činnosti školního klubu zařazeny kroužky, které naše
škola nabízí. Školní klub fungoval v letošním roce v prostorách určených pro školní klub –
v prostorách školní knihovny. Školní klub navštěvovali žáci 6. – 9. tříd, kteří zde trávili čas
v době volných hodin, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žákům byla 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.
Mgr. Michaela Lusková
vedoucí školní družiny a školního klubu

Podklady:

Příloha č. 4
MZ I. stupeň – zpráva za školní rok 2017/2018
Prvňáčci
1) Uskutečnili jsme patronát devátého ročníku nad prvňáčky a během školního roku se žáci
vzájemně navštěvovali a podíleli se na společných akcích: společná vánoční besídka,
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velikonoční koledování, mikulášská družina, společné zahájení a zakončení školního roku
– stužkování prvňáčků, společné hudební vystoupení a poslední zvonění deváťáků.
2) Úspěšně a úzce spolupracujeme se čtyřmi mateřskými školami, MŠ Nopova, MŠ
Kamenačky, MŠ Pastelky, MŠ Zengrova a tvoříme každý rok celoroční plán spolupráce.
Navštívili jsme nejblíže spádovou MŠ Nopovu před zápisem do prvních ročníků s
prezentací o naší škole. Děti z mateřských škol absolvovali v prvních ročnících
náslechovou hodinu před zápisem. O akcích školy pravidelně informujeme také MŠ
Mazourovu a MŠ Letní. Naši prvňáčci pravidelně navštěvují MŠ Nopovu před Vánoci a
v Den dětí.
3) V září se prvňáčci fotili do deníku MF Dnes.
4) V prvních a druhých ročnících probíhal kroužek anglického jazyka, pod vedením
pedagogů 1. stupně. Pedagogové 1. stupně dále zabezpečovali kroužek keramiky.
Předškoláci
1) Uskutečnili jsme 2 skupiny edukativně stimulačních skupinek, kterými prošlo 18
dvojic dítě s rodičem. Velmi kladně hodnoceno rodiči. Podařilo se odkrýt
potencionální problémové žáky. S rodiči jsme již dopředu vyřešili možnost asistence u
žáka a pomohli jsme rodičům rozhodnout se o případném odkladu školní docházky.
2) V červnu se konala informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
Výukové programy a kultura
1) Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí Kamenačky. Výukových programů se
zúčastnili žáci všech ročníků 1. stupně. Naši žáci také navštěvují několik kroužků
přírodovědné stanice.
2) Zúčastnili jsme se výukových programů ve vzdělávacích školních centrech
Rozmarýnek, Lipka, Jezírko, Ekocentrum, Knihovna Jiřího Mahena na Staré Osadě,
Muzeum Anthropos, Hvězdárna a Planetárium, Dům umění, Lamacentrum,
Junglepark, Vida centrum, kino Velký Špalíček, Kejbaly, Stránská skála – příroda na
jaře v chráněné oblasti, divadlo Radost, Wikyland, Kejbaly.
3) Jsme zapojeni do programu Ovoce do škol. Každých 14 dnů naši žáci dostávají
vitamínové balíčky s ovocem a mléčné výrobky.
4) Před Vánoci proběhl v Dělnickém domě tradiční vánoční jarmark spojený s výrobou
dárkových předmětů ve vánočních dílnách.
5) Čtenářská gramotnost je podporována prodejem knížek dětem z nakladatelství
Albatros a Fragment, návštěvami knihovny J. Mahena s výukovými programy. Žáci
navštěvují také školní knihovnu.
6) Uskutečnili jsme školní kolo pěvecké soutěže Superstar a recitační soutěž.
7) Navštívili jsme filmové představení Zpívej.
8) Žáci 1. – 5. ročníků se zapojili do mezinárodní soutěže Matematický klokan a Cvrček.
Dopravní výchova a prevence
1) Žáci 3. a 4. ročníků se zapojili do programu a soutěže v dopravní výchově Empík.
2) Dále se žáci zúčastnili výuky na dopravním hřišti Riviéra, kde si vyzkoušeli být
účastníky provozu na kole, jako chodci. Součástí výuky byl také program na počítači.
Další praxe pro všechny ročníky proběhla na ZŠ Pastviny na dopravním hřišti.
3) Žáci 1. – 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 3x sběr starého papíru a elektrospotřebičů. Celkem
se nasbíralo 15 000 kg.
V měsíci dubnu se uskutečnila akce 1. stupně – Velikonoční koledování a také projektový
den ke Dni země.
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Sport
1) Uskutečnili jsme týdenní lyžařský výcvik pro děti 1. – 4. ročníku v Němčičkách
s počtem 82 dětí.
2) Žáci druhých a třetích ročníků se zúčastnili plavání, které probíhalo 1 hodinu týdně na
plaveckém bazénu ZŠ Holzova.
3) Žáci čtvrtých ročníků absolvovali 8 lekcí bruslení na zimním stadionu Sportovní
centrum Lužánky.
4) Sportovní atletický den pro 1. stupeň – trojboj.
5) Vodní bitva na školním dvoře.
Spolupráce se školní družinou
1) Konstruktivně spolupracujeme se školní družinou (společné akce spaní ve škole,
vánoční koledování v Domově důchodců Ludmila, pomoc při výrobě dárků dětem k
zápisu do 1. ročníků, školy v přírodě atd.)
2) Společné akce pro všechny žáky 1. stupně – velikonoční koledování, mikulášskou
nadílku, vánoční dílny a jarmark, vánoční besídky ve všech třídách.
Metodické sdružení
1) 5x se sešlo metodické sdružení 1. stupně.
2) 2x rodiče nahlédli na práci dětí ve Dni otevřených dveří.
3) Zveřejňování a publikace akcí na webových stránkách školy a v Židenickém
zpravodaji.
4) Výuka podle metodických plánů zpracovaných v souladu se ŠVP školy ve všech
předmětech a ročnících.
5) U žáků s IVP ve třídách pracovali asistenti pedagoga.
6) Úzce jsme spolupracovali s výchovnou poradkyní a školní psycholožkou, dále s
psychology z PPP Kohoutova a SPC Štolcova. Žáci se zapojili do preventivních
programů PPP Sládkova.
7) 4x se konaly třídní schůzky, první ročníky 5x.
Školy v přírodě a výlety
1.A, 1.B – ŠVP Vlachovice, výlet do Wikylandu a Hvězdárny
2.A, 3.A, 4.B – ŠVP Daňkovice
3.C, 4.A – ŠVP Nové Město na Moravě
3.A – spaní na Jezírku
3.C, 4.A – výlet do ZOO, Brněnskou přehradu a Mariánské údolí
4.B – výlet Praha
5.B – výlet Znojmo
Účast v soutěžích
Skok vysoký, Brněnské kolo Pythagoriády (4. a 5. místo), Klokánek šk. kolo, školní recitační
soutěž, školní kolo speciální olympiády, Superstar – Městská soutěž, 2 x 2. místo,
Karlovarský skřivánek, Mateso – matematická soutěž
Spolupráce s rodiči
Rodiče založili Sdružení rodičů – z každé třídy byl vybrán jeden zástupce rodičů. Rodiče jsou
také zastoupeni ve školské radě.
Komunikujeme s rodiči: email, telefonicky, osobní setkání, systém Bakaláři, žákovské
knížky, deníčky.
Před zápisem do 1. ročníků se uskutečnil den otevřených dveří.
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.
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Pomáhají se zajištěním a organizací školních (třídních) akcí (např. bruslení, exkurze do
Prahy). Do školy posílají materiál na výuku (Pří, Vv, Pč, aj.) i ceny do soutěží (ŠvP).
Mgr. Ivana Nekudová

Podklady:
Příloha č. 5
MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2017/2018

Činnost:
a. Základem práce Metodického zařízení je koordinovat činnost druhého stupně,
metodicky pomáhat a vést, spolupracovat s NF a vedením školy a ŠPP.
b. Nejdůležitějším v letošním roce bylo včas vytvořit a schválit nový ŠVP
Další aktivity
1) Tematické plány zpracované dle ŠVP. Za tyto zodpovídají vyučující.
2) Zpracovány řády učeben a vyvěšeny
3) NF – spolupráce s NF školy v plánování akcí a jejich dotováním, v letošním roce výrazné
dotace,
2) podpora projektového vyučování (projekt Vánoce) a soutěží
1) Zastřešení akcí 2. stupně, koordinace a spolupráce.
2) Spolupráce všech na Vánočním jarmarku školy jako na výrazné celoškolní akci
3) Podpora při organizaci sběru starého papíru, přerozdělení peněz do tříd dle množství
sběru
4) Řešení neomluvených hodin ve spolupráci s vedením školy
5) Řešení dalších problémů a organizačních aktivit 2. stupně
Projektová výuka, tandemová výuka:
 Vánoce a my aneb co o nich nevíme, 19.12. - 21. 12
 Egypt – (tandemová výuka) – 6. A, 6. B
 První pomoc – ve spolupráci se studenty SZŠ a hasiči, 20. 6. 2018 – druhý st.
 Parlament – pravidelná setkání
 Návštěva PPP – pro zájemce byly zajištěny, viz jednotlivé třídy
 Exkurze a společné akce:
 Elektrárny Dukovany a Dalešice – 9. třídy
 Mosilana - 28.6.2018 – exkurze 8.A
 Technické muzeum 7.A, B
 Hvězdárna 9. třídy –Cesta za miliardou hvězd
 Seiferos – akce školy, představení živých dravců -7.6. 2018
 Barma - Myanmar 25.5.2018 – zeměpisný program
 Branný závod, 11.5.
 Vernisáž výtvarné soutěže Podzim (pro 1. a 2. stupeň) – 7/11/2007
 Základy programování – 6. ročník
 Sběr starého papíru – za celý rok nasbírala škola 13 tun papíru
Soutěže, kroužky:
 Olympiáda z ČJ -24 žáků
 matematický Klokan –192 žáků
 přírodovědný Klokan
 Pythagoriáda 2. st., 5. Třídy. Do městského kola postoupilo několik žáků 6. tříd - 4.
místo, 7. místo, 5. třídy - 3. místo, 4. místo
 Matematický kroužek, příprava na přijímací řízení, 9.A, B
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Matematická olympiáda 5. ročník (2 žáci)
Pythagoriáda školní kolo – okresní jen 5. ročník
Matematická olympiáda 6. ročník – okresní kolo
Základy programování – 6. ročník
Mezinárodní testování TALLIS 2018

Třída 6.A
 Adaptační kurz 6. ročníků - 5.9.2017
 Bezpečná síť (Program primární prevence) - 5.10.2017
 Forrest Gump - 22.11.2017
 Branný závod - 11.5.2018
 Myanmar - 25.5.2018
 Permonium - školní výlet - 5.6.2018
 Seiferos - 7.6.2018
 Bruno - šk. výlet - 28.6.2018
Třída 6.B
 15.9. Adaptační kurz 6AB
 12.10. PPP Sedlákova - Bezpečná síť
 17.10. Turnaj Frisbee
 22.11. Forest Gump - koncert
 11.12. Vánoční dílny
 18.12. Schůzka LVK II.stupeň
 22.12. Den třídního učitele
 24.2. -2.3. LVK Hynčice pod Sušinou
 9.3., 16.3., 23.3. Programování dětí 6. A,B
 26. - 27.3. Velikonoční laťka ZŠ Krásného
 27. 3. Den naruby - děti za katedrou
 3.5. Konference - Prevence školní neúspěšnosti
 11.5. Branný závod
 16.5. Konference Žákovských parlamentů
 25.5. Promítání film Myanmar – Barma
 5.6. Výlet Permonium
 7.6 Pohár škol v lezení – Bouldering
 7.6. Seiferos
20.6. akce záchranáři
28.6. Výlet BRuNO family park
7.A








Drogy
100 let Hudby
The Beatles/ Forest Gump
Plazi a obojživelníci, Přírodovědná
stanice
Technické muzeum
Optika, dějiny optiky, technická
herna
Barma, cestopisný dokument
Branný závod



English focus








Preventivní program PPP Sládkova, 23.10. 17
Výchovný koncert FUSION, 31.10. 17
Koncert, historie legendární skupiny, 22.11. 17



Vzdělávací program, 28. 11. 17




Vzdělávací program
27.4. 18





Projekce, 25. 5. 18
Závod družstev, branné dovednosti, 11.5. 18
Jazykový kurz pod vedením rodilého
mluvčího, 28.5. – 1.6. 18
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Seiferos
Permonium, Oslavany
Lednice,





Výukový program, Dravci, 7. 6. 2018
Školní výlet, 8. 6. 2018
Školní výlet, 21. 6. 2018

7.B

8.A













PPP-centrum Sládkova Drogy info. - 30. 10. 2017
Výchovný koncert –Forest Gump - 22. 11. 2017
Přírodovědná stanice – plazi a obojživelníci – 24. 11. 2017
Vycházka po vánočním Brně – 18. 12. 2017
Výstava Špilberk – kouzelný svět počítačových her – 22. 12. 2017
Technické muzeum – výstava optika – 27. 4. 2018
Branný závod – 11. 5. 2018
English Fokus –kurz anglického jazyka 28. 5. 2018 – 1. 6. 2018
Seiferos – dravci- 7. 6. 2018
Permonium – Oslavany – 8. 6. 2018
Zámek Lednice – školní výlet – 22. 6. 2018










koncert sto let hudby -1. 11. 2017
Drogy- info (návštěva PPP) 10. 11. 2018
Beatles - koncert
Kariérové poradenství 4. 4. 2018
presentace SŠ tradičních řemesel 25. 4.2018
výlet Jeseníky 12.-14. 6.2018
rehabilitační cvičení -prevence vadného držení těla -22. 6. 2018
Mosilana -28. 6.2018 - exkurze















10. – Návštěva ÚP
12.10. Veletrh odborného vzdělávání
1.11. Koncert 100 let hudby
20.11. Testování 9. ročníků ČŠI
22.11. Forest Gump
24.11. PPP Sládkova (Zážitky na dluh) – preventivní program
22.3. Dalešice, Dukovany – exkurze
27.3. Žáci za katedrou – suplování dětí
25.4. Hvězdárna – Cesta za miliardou hvězd
11.5. Branný závod
25.5. Barma (zeměpisný naučný pořad)
13.-15.5. – Školní výlet – Jeseníky
25.5. Atletický den 1. stupně – pomoc s organizací









10. návštěva úřadu práce
12. 10. Veletrh odborného vzdělávání
Koncert 100 let hudby
14. 11. návštěva ISŠ automobilní
20.11. Testování 9. ročníků ČŠI
22. 3. exkurze Dalešice + Dukovany
25. 4. hvězdárna a planetárium Brno

9.A

9.B
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11.5. Branný závod
25.5. Barma (zeměpisný naučný pořad)
28. - 30. 5. školní výlet - sjíždění Vltavy
Mgr. Marie Vaňková

Podklady:

Příloha č. 6
Hospodaření školy v roce 2017
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Hospodaření a účetnictví školy

Státní rozpočet
Dotace 33353
Dotace 33052
Dotace Mentoři
Ostatní výnosy

přímé náklady
přímé náklady

Fondy

celkem

příjmy
17 226 406,00
412 148,38
85 000,00
122 310,00

čerpání
17 226 406,00
412 148,38
85 000,00
122 310,00

49 791,74

49 791,74

17 895 656,12

17 895 656,12

Statutární město Brno - městská část Brno Židenice
Výnosy
Dotace MČ
Dotace MČ
Dotace MB
Vlastní výkony
Ostatní výnosy
Fondy

3 950 000,00
51 000,00
38 000,00
338 338,00
110 374,00
205 147,55

plavání
plavání

Celkem výnosy
4 692 859,55
Náklady
Materiál
Energie
Opravy
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
ZP, SP
Zákonné sociální náklady
Náklady z DDHM
Jiné ostatní náklady
Odpisy

444 815,90
766 762,94
741 233,74
810,00
2 919,00
776 907,35
729 226,00
194 558,00
127 055,62
530 405,00
124 756,00
253 380,00
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Celkem náklady

4 692 859,55

HV 2017 hlavní činnost

0

Hospodářská činnost
Výnosy

Pronájmy

469 255,00

Náklady
Energie
Ostatní náklady

13 068,00
395 541,85

Celkem

408 609,85

HV 2017 hospodářská činnost
60 645,15

10.0 Závěr
10. 1. Vyjádření
Výroční zprávu za školní rok 2017/ 2018 Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 četli a
schvalují:
za Školskou radu MZŠ Kamenačky 3591/4

za MZŠ Kamenačky 3591/4

Mgr. Michaela Vaňáčková v. r.
předsedkyně Školské rady

Mgr. Jiří Šebela, v. r.,
ředitel školy

…………………………………………

………………………………………….

V Brně, dne 30. 10. 2018
Členové Školské rady:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
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