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1.0 Základní charakteristika školy:
Úplná základní škola
Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Masarykova základní škola, Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno
Příspěvková organizace
IČ: 48510661
IZO: 04810661
Identifikátor právnické osoby: 600 108 571

1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Úřad městské části Brno – Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno

1.3 Ředitel školy:
Mgr. Martina Zavřelová
Jundrovská 53, Brno, 624 00
tel.: 602 248 462

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:
Základní škola
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna – výdejna

IZO: 048510661
IZO: 118200119
IZO: 150013027
IZO: 108028542

kapacita: 400 žáků
kapacita: 180 žáků
kapacita: 190 žáků
kapacita: 300 žáků

1.5 Kontakty:
Telefon:
E-mail:

548 426 011, 548 426 014, 602 248 462
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

1.stupeň
2.stupeň

12

5

246

20,5

4

4

107

26,75

Celkem

16

9

353

22,06

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
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Kapacita

400
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Poslední volby 14. a 18. 11. 2017.

Předseda a členové ŠR:
Mgr. Michaela Vaňáčková - předsedkyně Školské rady – členka za rodiče
Mgr. Hana Hanychová - členka za rodiče
Mgr. Magda Samková - člen za rodiče
Mgr. Roman Vašina – člen za zastupitele obce
MVDr. Ing. Václav Trojan, Ph.D. – člen za zastupitele obce
Bc. Jana Šťastná – členka za zastupitele obce
Mgr. Ivana Nekudová – člen za pedagogický sbor
Mgr. Zdena Maráková – členka za pedagogický sbor
Lenka Trundová-Lopreisová – členka za pedagogický sbor

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.

MZŠ 644/2016

2.– 5. a 7.– 9.

ŠVP pro základní vzdělávání
Masarykovy základní školy Brno,
Kamenačky 3591/4,
Verze 7 – 2018
Platnost od 1. 9. 2018.

MZŠ 266/2018

1. a 6.

Jiné specializace, zaměření: 0
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
Počet
17-01
děti
a žáci
ŠJ – výdejna

L 13

Počet strávníků
zaměstnanci školy a vlastní
důchodci

ostatní*

1

288
33
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2019
Fyzické osoby
3
Přepočtení na plně zaměstnané
1,5
1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD

počet oddělení

celkem
6
Z činnosti ŠD: viz příloha č.3

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

168

fyz. 6 / přepoč. 5,0367

180

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK

počet
oddělení

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

celkem

1

84

fyz. 0/ přepoč. 0,21 úv. ŠD

300
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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
36,79 / 41
36,79 / 41

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: 2
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 10

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
2
1
1
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
11
3
0
2
21
6

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6,89/11
z toho a) asistent pedagoga: 11
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0
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
Ostatní

50
2
5
16
2
4
11
13
103 účastí

Celkem / většina pracovníků více kurzů
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Prospělo s
Ročník
Počet žáků
vyznamenáním
1.
55
53
2.
42
41
3.
44
31
4.
58
42
5.
44
20
Celkem za I. stupeň
243
187
6.
30
3
7.
26
10
8.
26
14
9.
23
2
Celkem za II. stupeň
105
29
Studium v zahraničí
5
Celkem za školu
353
216
3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
Počet
2
5
3
4

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

2
1
12
16
18
49
23
14
10
21
68

0
0
1
0
6
7
4
2
2
0
8

0
0
1
0
3
4
2
1
2
0
5

117

15

9

% z počtu všech žáků školy
1,42
1,13

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 349
průměr na jednoho žáka: 0,99
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:
Školská poradenská pracoviště nediagnostikovala žádného mimořádně nadaného žáka.
Dva žáci jsou diagnostikovaní jako nadaní.
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium
4 leté
6 leté studium
studium
Počty přijatých žáků
2
4

SOŠ

SOU

14

7

8 leté
studium
3

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

Počet žáků
23
7/3
30

% z celé školy
6,52
2/0,85
8,5

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 17
Důvod: ve většině případů stěhování, přestup na školu s jiným zaměřením – rozšířenou
výukou nějakého předmětu
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:
16
Důvod: ve většině případů stěhování, přestup na školu s jiným zaměřením
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
žádné
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění ČŠI:
žádné
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
4.3.1 Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Č.j.: BZID 04575/19/IAK/MENJ
Interní audit – následná veřejnoprávní kontrola prověřující přiměřenost a účinnost
řídící kontroly v roce 2018
Kontrolní činnost provedena 1.– 20. 3. 2019.
Nebyly zjištěny nedostatky.
4.3.2. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Č. j.: VZP-18-03829704-B86D sp.zn.:S-KZ-VZP-18-03069617-B86D
Kontrolní činnost – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a
dodržování ostatních povinností plátce pojistného
Kontrolní činnost provedena 17. 10. 2018
Nebyly zjištěny nedostatky.
4.3.3 Krajská hygienická stanice
Č. j.: KHSZL 15859/2019 sp. zn.: S-KHSZL/12942/2019/5.10.9/HDM/ZL/KAL-03
Kontrolní činnost – Plnění povinností o hygienických požadavcích na zotavovací akce
pro děti
Kontrolní činnost provedena 22. 5. 2019 – ŠVP Jelenovská.
Nebyly zjištěny nedostatky.
4.3.4 Běžné revizní prohlídky spotřebičů a různých částí školy včetně komínů a výtahu
příslušnými kontrolními orgány, výsledky - bez závad.
4.3.5 Vnitřní audit, kontrola provozu a funkčnosti HACCP, vnitřní audit a kontrola
kritických bodů ve školní výdejně stravy. Kontrolu prováděla MVDr. Dana Walterová z
firmy DW Hygiena, s.r.o.
Nebyly zjištěny nedostatky.

4.4

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
Žádná, nebyly zjištěny nedostatky.
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5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozh.
Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

10
0
121

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

kvalifikace, dosažené vzdělání
specializace
Učitelka ZŠ,
specializační
studium
VŠ
výchovného
poradenství
Učitelka ZŠ
VŠ

výchovný poradce
1
školní metodik prevence

1
úvazek

školní psycholog
školní speciální pedagog

1
0,5

kvalifikace,
specializace
psycholog
speciální
pedagog

dosažené vzdělání

36 – 50 let

51 let–a více/z toho
důchodci

VŠ
VŠ

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

1
1
1
1

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: metodická setkávání výchovných poradců, kariérové poradenství,
tvorba individuálních vzdělávacích plánů, inkluzivní vzdělávání
školní metodik prevence: metodická setkávání metodiků prevence
školní psycholog: školení k poruchám chování a školní zralosti, metodické setkávání
školních psychologů, metodická setkávání KaPoDav
školní speciální pedagog: Matematika pro žáky s dyskalkulií, diagnostika čtení a psaní,
intervence Dr. Braun
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6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
6.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):
Nebylo čerpáno.
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):
MČ Brno-Židenice – příspěvek na školního psychologa
6.2.3. Další financování
Školní speciální pedagog byl ve školním roce 2018/19 financován prostřednictvím
projektu EU: Šablony Kamenačky –
registrační číslo: CZ.023.68/0.0/0.0/16_022/0007311

6.3 Žáci podle druhu zdravotního postižení
Typ postižení
Počet žáků
Mentální postižení lehké
1
Závažné vady řeči
3
Vývojové poruchy učení
43
Vývojové poruchy chování
8
Autismus roč.
3
Celkem
58

6.4. Žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření
Stupeň podpůrného opatření
Počet žáků
PO 1
16
PO 2
58
PO 3
14
PO 4
1
PO 5
0
Celkem
89

6.5 Skupinová integrace
Typ postižení

Ročník

Celkem

0

Počet
žáků
0

8

Stupeň podpůrného opatření
0
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7.0 Další údaje o škole
7.1 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně
dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj.
– Nadační fond zřízený při MZŠ Kamenačky 4.
– Sdružení rodičů při Masarykově základní škole Kamenačky
– Školská rada
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
1
2
2
5
2
1
1

Počet žáků
14
22
31
51
18
11
10

14

157

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve
městě Brně
1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace

c) jako zapojená škola
49 993 567,52 Kč

Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum

nerelevantní

Stručný popis projektu

Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za
účelem prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a
zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve
městě Brně.
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Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.023.68/0.0/0.0/16_022/0007311
Podpora škol formou zjednodušeného vykazování – Šablony
Kamenačky
28. 8. 2017 – 27. 8. 2019

Operační program

OP VVV

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

žadatel

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum
Stručný popis projektu

17. 5. 2016

1 004 131 Kč

Dopomoc, doučování a péče o žáky ohrožené selháváním a
školním neúspěchem.

9.0 Zhodnocení a závěr:
9.1. Spádový obvod školy
Vymezení spádového obvodu základní školy podle obecně závazné vyhlášky statutárního
města Brna č. 3/2019, kterou se stanoví spádové obvody základních škol s datem nabytí
účinnosti: 23. 2. 2019.
MZŠ Brno, Kamenačky 4
Bělohorská (lichá č. 1–49, sudá č. 2–40), Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova,
Dulánek, Dykova, Eimova, Hromádkova, Chudobova, Jamborova, Jeronýmova, Jílkova
(lichá č. 1–33, sudá 10–14), Kamenačky(lichá č. 1–37, sudá č. 2–18), Konečného, Letní,
Líšeňská, Mošnova, Mrkosova, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka (č.
1–36), Porhajmova, Potácelova (lichá č. 1–67, sudá č. 2–74), Skorkovského, Slatinská
(lichá č. 1–21, sudá č. 2–26), Stejskalova, Šedova, Škrochova, Táborská, Tenorova,
Tovačovského, Vančurova, Vinařického, Viniční (lichá č. 159 do konce, sudá č. 128 do
konce), Životského.

9.2 Budovy a pozemky
Během prázdnin proběhla rekonstrukce podlahy v jedné učebně na budově K2 včetně nové
izolace. Dále probíhaly menší opravy v obou budovách. Budovy a pozemky školy byly
udržovány dle plánu.
9.3 Nové vybavení a pomůcky
 Byla dokončena nová počítačová učebna.
 Do školy byl zakoupen nový systém pro vyzvedávání žáků ze školní družiny.
 Škola byla dovybavena šatními skříňkami pro všechny žáky školy.
 Na všechny žákovské toalety byly pořízeny elektrické vysoušeče.
 Do přízemí budovy K4 byly instalovány nové žaluzie.
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9.4. Závěr:
Naše škola se nachází v Brně-Židenicích. Jsme jedna ze 4 základních škol v této městské
části. Naši školu navštěvují žáci z naší spádové oblasti i z ostatních spádových oblastí.
V letošním roce to bylo 350 žáků.
Vyučujeme podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Masarykovy
základní školy Brno, Kamenačky 3591/4. V 1. a 6. třídách vyučujeme dle verze 7. V této
verzi je posílena výuka angličtiny, kterou vyučujeme od první třídy, výuka druhého cizího
jazyka, který vyučujeme od šesté třídy, a výuka informatiky. Ostatní třídy (2.-5. a 7.-9.
ročník) se učí podle ŠVP pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy Brno,
Kamenačky 3591/4, verze 6. Plnění našeho školního vzdělávacího programu průběžně
vyhodnocujeme. V tomto školním roce jsme vzdělávání dle ŠVP splnili.
V letošním školním roce byla kapacita naší školní družiny zcela dostačující. Do družiny mohli
být zařazeni i žáci pátých ročníků. Kapacita družiny je 180 žáků, přihlášených žáků bylo 173.
Také školní klub byl pravidelně využíván.
Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení výchovná poradkyně, metodik
prevence, školní psycholožka, speciální pedagožka.. ŠPP vede výchovná poradkyně Mgr. K.
Poláchová. Všichni spolupracují s našimi asistenty pedagoga, kterých bylo v letošním roce
10. Všichni pedagogové pracují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, kterých bylo
89, z toho bylo 34 žáků vzděláváno podle individuálního vzdělávacího plánu. Všichni
pedagogičtí pracovníci se průběžně vzdělávají v oblasti práce s těmito žáky. Musím
konstatovat, že se nám inkluze daří, umíme pracovat s žáky s PAS, s žáky s poruchami učení i
s poruchami chování.
V rámci vzdělávání naši žáci absolvovali mnoho akcí ve škole i mimo školu. Mezi
nejzdařilejší akce můžeme zařadit lyžařské výcvikové kurzy 1. i 2. stupně, poznávací zájezd
do Vídně, vystoupení pro rodiče na Den matek, návštěvy planetária, divadelních představení,
preventivních programů a mnoho dalších. Více informací najdete v příloze č. 7. Velmi dobře
též fungovala spolupráce žáků 1. a 9. tříd.
V personální oblasti jsme řešili problém s hledáním pomocné síly do kuchyně na 3 hodiny
denně. Tento problém se nám asi po 1 měsíci podařilo vyřešit. Dalším problémem bylo sehnat
kvalitní asistenty pedagoga. Nabídka na trhu práce je minimální. Jedná se většinou o lidi, kteří
s touto prací nemají žádné zkušenosti. Podařilo se nám obsadit všechna místa AP. Asi
největším problémem bylo sehnat zástup za nemocnou paní učitelku na 1. stupni.
V letošním roce jsme zprovoznili novou učebnu výpočetní techniky a jazyků. Součástí je i
jazyková laboratoř, kde žáci mohou využívat sluchátka i výukový software. Další velkou
změnou bylo odstranění starých mřížovaných šaten a jejich nahrazení dřevěnými skříňkami
pro dvojice žáků. Odstraněním mříží došlo ke zvětšení prostoru šaten a k větší přehlednosti na
chodbách. Dále jsme nahradili papírové utěrky na toaletách elektrickými vysoušeči rukou,
došlo k celkové rekonstrukci podlahy v jedné učebně prvního stupně i k výměně starých
žaluzií v přízemí budovy K4 za nové.
Komunikace všech zaměstnanců školy s rodiči je na velmi dobré úrovni. Náměty a
připomínkami rodičů na zlepšení vybavení i výuky se zabýváme, s rodiči diskutujeme nejen
na třídních schůzkách a hovorových hodinách, ale i na společných akcích. Ke komunikaci
jsme začali používat elektronickou žákovskou knížku Bakaláři, jejíž součástí je i
komunikační systém Komens.
Děkuji rodičům, ÚMČ Brno-Židenice i OŠMT Magistrátu města Brna za spolupráci a pomoc.
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Mgr. Martina Zavřelová

PŘÍLOHY
příloha č. 1 - Hodnocení Preventivního programu školy 2018/2019
příloha č. 2 - Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2018/2019
příloha č. 3 - Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2018/2019
příloha č. 4 - Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2018/2019
příloha č. 5 - MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2018/2019
Příloha č. 6 - Hospodaření školy v roce 2018 (státní rozpočet)
Příloha č. 7 - Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního roku:

Příloha č. 1
Hodnocení Preventivního programu školy MZŠ Kamenačky 4
V letošním školním roce jsme pokračovali v prevenci jak na 1., tak i na 2. stupni MZŠ dle
Preventivního programu školy.
Plnění cílů:
Dlouhodobé, všeobecné cíle jsou zařazovány pravidelně do plánů vyučujících na každý školní
rok. Jedná se především o vytváření dobrých školních kolektivů, prevenci proti šikaně,
kyberšikaně, prevenci kouření a alkoholu, prevenci kriminality, záškoláctví, zdravý životní
styl apod.
Specifické oblasti a konkrétní činnosti:
I.

Práce v třídních kolektivech

První stupeň
Na prvním stupni jsme řešili především napjaté vztahy mezi některými spolužáky, nevhodné
chování vůči sobě navzájem, ale i používání hrubých výrazů.
Druhý stupeň
Na druhém stupni jsme opět řešili zhoršené vztahy mezi spolužáky, ty se projevovaly
nadávkami či pomluvami, které se u starších žáků občas přesunuly i na sociální sítě.
Díky třídnickým hodinám, spoluprací s rodiči a zásahům metodika prevence, výchovné
poradkyně i školní psycholožky se i zde vztahy podařilo zmírnit, v mnoha případech i zlepšit.
K upevňování a zlepšování vztahů výrazně napomáhají akce pořádané školou či školním
parlamentem.
Ve všech třídách pracuje společně se ŠMP i výchovná poradkyně. Vzájemná spolupráce mezi
ŠMP a VP je velmi dobrá. V letošním školním roce působila na škole školní speciální
pedagožka. Nadále ve škole působí i školní psycholožka.

II.

Preventivní a intervenční programy, další akce

Preventivní programy v PPP Sládkova, Brno (6. – 9. ročník)
 5.A Dobrodružná cesta
8. 2. (stmelení kolektivu)
 6.A Dobrodružná cesta
21.2. (stmelení kolektivu)
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7.A Zážitky na dluh
8.A Indikovaná primární prevence
9.A Kluci a holky

1.3. (drogy)
5.10. (stmelení kolektivu)
14.3. (vztahy)

Další
 Dopravní výchova – akce na dopravním hřišti a s MP Brno – 1. – 5. ročník – v
průběhu šk. roku
 Preventivní vlak – žáci 7. A
 Zdravá záda pro školáky – žáci 8.A
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 se v tomto šk. roce řešilo v 5.B. Kouření marihuany se na půdě školy
neřešilo. 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
dbá na výchovu ke zdravému životnímu stylu.
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.

V Brně 24. srpna 2019

zpracovala:

Mgr. Martina Schneiderová
Školní metodik prevence

Příloha č. 2
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2018/2019
1. Výchovná poradkyně pracovala podle ročního plánu výchovného poradenství na
školní rok 2018/2019. 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 a orgány sociálně právní ochrany dětí
(OSPOD).
2. Výchovná poradkyně koordinovala péči o žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami. V letošním školním roce bylo na naší škole 89 žáků s SVP (54 žáků na
1.stupni a 35 žáků na 2.stupni), z toho 1 žák s PO 4, 14 žáků s PO 3, 58 žáků s PO 2 a
16 žáků s PO 1. Z toho 34 žáků bylo vzděláváno podle IVP – 1 žák/PO 4, 14 žáků/PO
3 a 19 žáků/PO 2. 14 žáků mělo v rámci PO přiděleného asistenta pedagoga, ve 3
případech se jednalo o asistenta pedagoga sdíleného.
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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 44 žáků.
4. I v letošním školním roce se výchovná poradkyně zúčastnila zápisu žáků do prvních
tříd.
5. Výchovná poradkyně se v průběhu školního roku zúčastnila 15 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 9 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. Dále se výchovná
poradkyně zúčastnila 1 případové konference, kterou organizoval OSPOD.
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 2018/2019. Někteří rodiče si domluvili i následnou individuální
konzultaci před podáním přihlášek na SŠ. VP také zajišťovala distribuci materiálů k
volbě povolání a tisk přihlášek na SŠ. Žáci 9. ročníku navštívili Informační středisko
Úřadu práce, Veletrh odborného vzdělávání a Veletrh středních škol. Zde mohli získat
konkrétní informace o středních školách a možnostech uplatnění na trhu práce.
Všichni žáci 9. ročníku byli úspěšně přijati na vybrané střední školy.
Přehled umístění žáků 9. ročníku:
Gymnázia – 2 žáci
SOŠ – 14 žáků
SOU – 7 žáků
Přehled žáků přijatých na víceletá gymnázia:
5. ročník – 3 žáci
7. ročník – 4 žáci
7. I v letošním školním roce se výchovná poradkyně zúčastňovala pravidelných setkání
výchovných poradců a prezentací středních škol v Brně. VP je koordinátorkou inkluze
ve škole v rámci projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve
městě Brně.
V Brně 25. června 2019

Mgr. Karla Poláchová,
výchovná poradkyně

Příloha č. 3
Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2018/2019
Počet žáků v 6. odděleních ŠD: ke dni 31. 9. 2018
ke dni 31.5.2019
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ve ŠK:

84 hlášených dětí.

I. Uskutečněné akce školní družiny
 10. 9. 2018 navštívila Mgr. Michaela Lusková se třídou 1. A přírodovědnou stanici
Kamenačky, účastnilo se 17 dětí.
 11.9.2018 připravila pro děti 1.B a 1.C besedu a prohlídku v přírodovědné stanici
Kamenačky Lenka Procházková, akce se zúčastnilo 18 dětí.
 Na 16. 9. 2018 připravila Mgr. Michaela Lusková společně s Lenkou Procházkovou
celodružinový výlet do Dinoparku ve Vyškově, jednalo se o sobotní výlet. Na akci
bylo přihlášeno 14 dětí.
 4. V týdnu od 22.10 - 26. 10.2018 uskutečnila Mgr. Michaela Lusková a Lenka
Procházková dopravní celotýdenní akci s 1 a 2. oddělením školní družiny
 Dne 1. 11. 2018 se konalo tradiční přespání ve škole, pod názvem Strašidel se
nebojíme. Akce se zúčastnila třída 1.A, 1.B, 1.C společně s 5.B (1 a 2. oddělení školní
družiny) a připravila ji Mgr Michaela Lusková a Lenka Procházková
 Dne 20. 11. 2018 se konaly ve školní družině adventní dílničky, akce se zúčastnily
vychovatelky Mgr. Michaela Lusková, Lenka Lopraisová , Lenka Procházková a
Jelena Zelinková. Jednalo se o akci rodičů s dětmi a zúčastnilo se jí cca 80 dětí s
rodiči.
 20. 12. 2018 navštívily děti 5 a 6. oddělení společně s Ivetou Musilovou a Evou
Bártovou Penzion Ludmila, kde si pro seniory připravily pásmo koled. Do Ludmily
zavítalo 24 dětí.
 V týdnu od 6. ledna do 11. ledna 2019 odjela Mgr. Michaela Lusková na LVK II.
stupně jako zdravotník.
 10. v týdnu od 14. 1. do 18.1.20019 připravila Mgr. Michaela Lusková a Lenka
Procházková celodružinovou akci s názvem barevný týden. Jednalo se o soutěž mezi
jednotlivými odděleními. Zúčastnila se všechna oddělení školní družiny.
 V týdnu od 21. ledna do 25. ledna 2019 vypomáhala Mgr. M. Lusková a Lenka
Procházková při LVK 1. stupně v Němčičkách.
 Dne 28. 1. 2019 připravila pro školní družinu Mgr. Michaela Lusková pěveckou
soutěž Superstar. Školního kola se zúčastnilo 42 dětí.
 Dne 6. 3. 2019 se zúčastnila L. Procházková společně se 6 dětmi pěvecké soutěže
Obvodní kolo Superstar na ZŠ Mutěnická.
 Pro úspěch v Obvodním kole reprezentovali naši školu dne 13.3.2019 2 žáci na
Městském kole Superstar. Doprovodila je Mgr. Michaela Lusková
 V průběhu měsíce března vyráběly děti ze školní družiny pod dohledem svých
vychovatelek dárečky na zápis našich budoucích prvňáčků.
 Dne 20. března 2018 uspořádaly vychovatelky Jarní dílničky. Dílničky probíhaly opět
ve dvou odděleních (Procházková – Lopraisová, Lusková). Dílniček se zúčastnilo asi
80 dětí a jejich rodičů.
 V týdnu od 1. 4. - 5. 4. 2019 se ve školní družině uskutečnil aprílový týden –
celodružinová soutěž mezi jednotlivými odděleními. Celou akci zorganizovala Mgr.
Michaela Lusková a Lenka Procházková.
 26. 4. 2018 pořádala Mgr. M. Lusková a L. Procházková další sobotní výlet
tentokráte do ZOO Hodonín. Akce se zúčastnilo 21 dětí
 Dne 16. 5. 2019 připravila s dětmi 3. a 6. oddělení Iveta Musilová a Eva Bártová
pěvecké vystoupení ke Dni Matek v penzionu pro Seniory na ul Táborská v Brně.
 V době od 20.5. do 24.5.2019 se zúčastnila Mgr. M. Lusková a L. Procházková
společně s Mgr. H. Navrátilovou a Mgr. J. Kopišťovou školy v přírodě ve
Valašských Kloboukách, Horský Hotel Jelenovská – třídy 2.B a 2.A.
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Od 27.6. do 31.5.2019 působila L. Lopraisová jako zdravotník a vychovatelka a E.
Bártová jako vychovatelka na škole v přírodě se třídou 3.B a 4.C v Blansku, kde
doprovázela tř. učitelkou Mgr. J. Francovou a Mgr. M. Schneiderovou.
Od 3.6. – 7.6. 2019 doprovázela Mgr. M. Lusková a L. Procházková tř. učitelku I.
Nekudovou, J. Kubálkovu a A. Kubáčkovou - třídu 1.A, 1.B a 1.C, na školu v přírodě
do Daňkovic.
Dne 19. 6. 2009 vypomáhala Lenka Procházková při akci prvního stupně - Vodní
bitva.
20. 6.2019 se zúčastnila Lenka Procházková sportovního dne, které pořádal I. stupeň
naší školy.
Mimo výše uvedené akce vychovatelky se svými odděleními v průběhu školního roku
připravovaly dárečky pro zápis prvňáčků a pro seniory do Penzionu sv. Ludmily. V
rámci svého oddělení připravují soutěže, hry, karnevaly, besedy a besídky k různým
tématům a příležitostem, sebevzdělávaly se a účastnily se různých seminářů.

II. Kroužky školní družiny a školního klubu
Ve školním roce 2018/2019 otevřela naše školní družiny tyto družinové kroužky:
•
Keramika I, II, III (34 dětí) – vedla Mgr. J. Zelinková
•
Míčové hry pro 2 – 3. třídu (15 děti) – vedla I. Musilová
.
V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky:
•
Vaření I. ( 11 dětí)
•
Vaření II. (11 dětí)
•
Tvořílek I, (9 dětí)
•
Tvořílek II. (8 dětí)
•
Pohybové hry (16 dětí)
•
Anglický jazyk pro 2. třídy (14 dětí)
•
Šachy začátečníci (13 dětí)
•
Šachy pokročilý ( 5 dětí)
•
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky (11 dětí)
•
Dysklub (10 dětí)
III. Školní klub
Ve školním roce 2018/2019 byly do činnosti školního klubu zařazeny kroužky, které naše
škola nabízí. Školní klub funguje v letošním roce v prostorách určených pro školní klub – v
prostorách školní knihovny. Školní klub navštěvují žáci 6. – 9. tříd, kteří zde tráví čas v době
volných hodin, mezi dopoledním a odpoledním vyučováním. Žákům je zde nabízena možnost
spontánní činnosti – četba knih a časopisů, hraní deskových her, relaxace, poslech hudby,
komunikace s ostatními žáky, ale i možnost použití PC a internetu.
V Brně dne 20. 6. 2019
Zpracovala: Mgr. Michaela Lusková, vedoucí školní družiny a školního klubu

Příloha č. 4
Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2018 - 2019
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,
16

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/ 2019, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

velikonoční koledování, mikulášská družina, společné zahájení a zakončení školního
roku – stužkování prvňáčků, společné hudební vystoupení na rozlučce a poslední zvonění
deváťáků.
2.

Úspěšně a úzce spolupracujeme se čtyřmi mateřskými školami, z kterých k nám proudí
děti (MŠ Nopova, MŠ Kamenačky, MŠ Pastelky, MŠ Zengrova) a uzavíráme každý rok
s p. ředitelkou MŠ Nopova celoroční plán spolupráce. Navštívili jsme nejblíže spádovou,
MŠ Nopovu před zápisem do prvních ročníků s prezentací o naší škole (provedla Mgr.
Nekudová, Mgr. Navrátilová, Mgr. Černá). Děti z mateřských škol absolvovali 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.

3.

V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty.

4.

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

Předškoláci
1.

Uskutečnili jsme 2 skupiny edukativně stimulačních skupinek, kterými prošlo 19 dvojic:
dítě s rodičem. Velmi kladně hodnoceno rodiči. Podařilo se odkrýt potencionální
problémové žáky. S rodiči jsme již dopředu vyřešili možnost asistence u žáka anebo jsme
pomohli rodičům rozhodnout se o případném odkladu školní docházky.

2.

Do prvních ročníků v příštím roce nastoupí 45 dětí. Proběhl také dodatečný některých
žáků.

3.

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

Výukové programy a kultura
1.

Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí Kamenačky. Výukových programů se zúčastnili
žáci ročníků 1. stupně. Naši žáci také navštěvují několik kroužků přírodovědné stanice.

2.

Zúčastnili jsme se výukových programů ve vzdělávacích školních centrech Rozmarýnek,
Lipka, Jezírko, Ekocentrum, Knihovna Jiřího Mahena na Staré Osadě, Muzeum
Antropos, 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, ZOO Brno,

3.

Jsme zapojeni do programu Ovoce do škol. Každých 14 dnů naši žáci dostávají
vitamínové balíčky s ovocem a mléčné výrobky.

4.

Zorganizovali jsme pro žáky preventivní program o dentální prevenci.

5.

Pro prvňáčky jsme zorganizovali výukový program o finanční gramotnosti.

6.

Před Vánoci proběhl na školním dvoře tradiční vánoční jarmark, spojený s výrobou
dárkových předmětů ve vánočních dílnách.
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7.

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.

8.

V únoru se uskutečnila akce masopust spojená s prezentací tohoto svátku a masopustní
veselicí s maskami v tělocvičně.

9.

Uskutečnili jsme školní kolo pěvecké soutěže Superstar, šachový turnaj, besedu o
výcviku a práci vodícího psa, výtvarnou soutěž ke 100. výročí vzniku České republiky.

10. Zúčastnili jsme se divadelního představení Maková panenka a anglického divadla.
11. Uskutečnili jsme celoškolní akademii ke Dni matek.
12. Navštívili jsme filmové představení Grinch.
13. Žáci 1. – 5. ročníků se zapojili do mezinárodní soutěže matematický klokan a cvrček,
Pythagoriáda.
14. Žáci 4. ročníku se zúčastnili akce Čteme s Evropou – vytvořili prezentaci.
Dopravní výchova a prevence
1.

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

2.

Žáci se zúčastnili výuky na dopravním hřišti Riviéra, kde si vyzkoušeli být účastníky
provozu na kole, jako chodci. Součástí výuky byl také program na počítači. Tento
program se dětem velmi líbil. Další praxe pro všechny ročníky proběhla na ZŠ Pastviny
na dopravním hřišti.

3.

Žáci 2. – 4. ročníků se zúčastnili výukových programů v Centru Amavet – program
Městské policie Brno o bezpečnosti při dopravě.

Sběr papíru a elektrospotřebičů, environmentální výchova a projektové dny
Během školního roku jsme zorganizovali 3x sběr starého papíru a elektrospotřebičů. Celkem
se nasbíralo 12 313 kg a získali jsme tak nezanedbatelnou finanční částku do nadačního
fondu. Správní rada nadačního fondu přidělila podle určeného klíče podíly jednotlivým
třídám.
V měsíci duben se uskutečnila akce 1. stupně – velikonoční koledování s osvětou tohoto
svátku a také projektový den ke Dni země.
Sport
1. Uskutečnili jsme týdenní lyžařský výcvik pro děti 1. – 4. ročníku v Němčičkách s
počtem 84 dětí. Akce byla velmi úspěšná.
2.

Žáci druhých a třetích ročníků se zúčastnili plavání, které probíhalo 1 hodinu týdně na
plaveckém bazénu ZŠ Holzova. Zúčastnilo se ho přes 80 dětí.

3.

Žáci čtvrtých ročníků absolvovali 8 lekcí bruslení na zimním stadionu Sportovní centrum
Lužánky.

4.

Uskutečnili jsme sportovní atletický den pro 1. stupeň – trojboj.
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5.

Uskutečnili jsme na školním dvoře za příznivého počasí vodní hrátky.

Spolupráce se školní družinou
1. Dobře a 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.

Zorganizovali jsme společné akce pro všechny žáky 1. stupně – velikonoční koledování,
mikulášskou nadílku, vánoční dílny a jarmark, vánoční besídky ve všech třídách.

3.

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

Metodické sdružení
1. Celkem 5 x se sešlo metodické sdružení 1. stupně.
2.

Celkem 3 x jsme umožnili rodičům nahlédnout na práci dětí ve dni otevřených dveří.

3.

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

4.

Pracovali jsme podle metodických plánů ve všech předmětech a ročnících, které jsme
zpracovali na začátku školního roku v souladu se ŠVP školy.

5.

U žáků s IVP ve třídách pracovali asistenti pedagoga.

6.

Úzce jsme spolupracovali s výchovnou poradkyní Mgr. Karlou Poláchovou a školní
psycholožkou Mgr. Lenkou Černou, dále s psychology z PPP Kohoutova, SPC Štolcova.
Žáci se zapojili do preventivních programů PPP Sládkova.

7.

Uskutečnili jsme focení dětí 1. stupně. V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty
a focení na konci školního roku.

8.

Čtyřikrát se konaly třídní schůzky, první ročníky měly ještě o jednu více.

9.

Kontrola třídních knih proběhla 4 x, v každém čtvrtletí a na konci školního roku.

10. Zúčastnili jsme se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v různých školeních.
Školy v přírodě a výlety
Téměř všichni žáci 1. – 4. ročníků se zúčastnili škol v přírodě. Kromě toho si ještě třídní
učitelé zorganizovali výlety.
1.
Třída 1.A + 1.B +1.C - Daňkovice – Selský dvůr - 3. – 7. 6. 2019
- Mgr. Ivana Nekudová – vedoucí ŠVP
- Mgr. Alena Kubáčková
- Mgr. Jitka Kubálková
- vychovatelky: Mgr. Michaela Lusková, Lenka Procházková
- Monika Zákopčanová - zdravotnice
Počet dětí 47
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2.
Třída 2.A + 2.B + 4.B + 5.B - Hotel Jelenovská – Bílé Karpaty- 20. – 24. 5. 2019
- Mgr. Pavel Kubíček – vedoucí ŠVP
- Mgr. Martina Komárková
- Mgr. Jana Kopišťová
- Mgr. Hana Navrátilová
- vychovatelky: Lenka Procházková, Mgr. Michaela Lusková, Olga Rumlerová + Dominika
Racková
- Monika Zákopčanová - zdravotnice
Počet dětí 80
3.
Třída 3.B + 4.C - Vyhlídka Blansko - 27. – 31. 5. 2019
- Mgr. Jana Francová – vedoucí ŠVP
- Mgr. Martina Schneiderová
- vychovatelky: Eva Bártová, Lenka Lopraisová
- Lenka Lopraisová - zdravotnice
Počet dětí 35
Účast v soutěžích
1. Čteme s Evropou – ocenění za účast
2. Žabáčkova matematická miniolympiáda 4. ročníků – městské kolo
11. místo Jiří Šlapák
19. místo Alžběta Kuncová
29. místo David Kudrna
3. Matematická olympiáda 5. ročníků – městské kolo
Nela Lésková a Eva Kubáňová
4. Superstar – městské kolo – 3. místo Hedvika Jandová
5. Matematická soutěž 5. tříd MATESO
Spolupráce s rodiči
Rodiče založili Sdružení rodičů – z každé třídy byl vybrán jeden zástupce rodičů.
Rodiče jsou zastoupeni ve školské radě.
Komunikujeme s rodiči: email, telefonicky, osobní setkání, systém Bakalář, žákovské knížky,
deníčky.
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.
Pomáhají se zajištěním a organizací školních (třídních) akcí (např. bruslení, Praha). Do školy
posílají materiál na výuku (Pří, Vv, Pč) i ceny do soutěží (ŠvP).
A na co bychom v hodnocení 1. stupně neměli zapomenout? Máme
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Fungující a spolupracující kolektiv
Učitele pracující s plným nasazením a mnohdy nadstandardně
Velmi pěkně vyzdobené chodby a třídy 1. stupně
Vstřícné a potřebné působení asistentů pedagoga
Dobrou spolupráci s rodiči a se školní družinou
Kolektivního ducha a soudržnost kolektivu, ochotu spolupracovat a pomáhat si
Velmi dobře využíváme elektronický zápis do 1. roč. a objednávkový systém
Vybavení Vv skříní pomůckami
Dobrou zpětnou vazbu od žáků směrem k učitelské práci
Funkční a konstruktivní komunikaci s vedením školy
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o

Projektové dny

Zpracovala: Mgr. Ivana Nekudová

24. 6. 2019

Příloha č. 5
MZ 2. stupeň – zpráva za školní rok 2018/2019
Činnost:
a. Základem práce Metodického zařízení je koordinovat činnost druhého stupně,
metodicky pomáhat a vést, spolupracovat s vedením školy, s NF a ŠPP.
b. V letošním roce přišla řada nových vyučujících včetně nového vedení školy.
c. Bylo celkem 6 zasedání MZ, kde se řešily veškeré záležitosti druhého stupně
Další aktivity
1. Tematické plány zpracované dle ŠVP. Za tyto zodpovídají vyučující.
2. Zahájení výuky dle nového ŠVP
3. Zpracovány řády učeben a vyvěšeny
4. Spolupráce s NF školy v plánování akcí a jejich dotováním
5. Podpora projektového vyučování a soutěží
6. Zastřešení akcí 2. stupně, koordinace a spolupráce.
7. Spolupráce všech na Vánočním jarmarku školy jako na výrazné celoškolní akci
8. Spolupráce na Dni matek v květnu
9. Podpora při organizaci sběru starého papíru (3 sběry)
10. Řešení dalších problémů a organizačních aktivit 2. stupně
Parlament – vede p. uč. M. Holomek. Jsou zde zástupci žáků 4. – 9. tříd. Parlament se
pravidelně schází a připravuje akce pro žáky školy, které pak společně vyhodnocuje. Podílí se
na řešení problémů a navrhuje zlepšení podmínek ve škole.
Akce pořádané parlamentem:
7. 2. Ponožkový bál
8. 3. Gala večer
4. 4. Nespárované ponožky (jako barevný den)
12. 4. Filmový večer
3. 5. Barevný den - Růžová
14. 5. Barevný den - zelená
13. 6. Výjezdní zasedání parlamentu
Společné akce druhého stupně:
 Vánoční Jarmark 11. 12. 2018
 Lyžařský kurz 2. stupně 6.-11. 1. 2019
 Filmové představení Bohemian Rhapsody – 7. až 9. třída - 28. 1. 2019
 Vídeň – poznávací zájezd pro žáky 2. stupně 20. 3.2019
 Den pro zdraví – kurz na 2. st. 23. 4. 2019
 Kolumbie - 10. 5.2019 – zeměpisný program – celý druhý stupeň
 Boulder pohár – školní kolo pro žáky 2. stupně 14. 5.2019
 Den matek – celoškolní akce pro rodiče16.5.2019
 Sběr starého papíru 3 termíny – za celý rok nasbírala škola 12,4 tun papíru
 Projekt paměť národa 8. a 9. třída
 Týden s rodilým mluvčím – 7.A a 8.A třídy
 V rámci jarmarku 8.A udělala charitativní akci a vybrané peníze věnovali do
Chovánku, což je dětské centrum rodinného typu, příspěvková organizace
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Ruské pohádky – žáci 9.A si připravili divadlo pro 2. stupeň v ruském jazyce
Výtvarná soutěž k 100. výročí založení Československa (tematická příprava, plakát,
diplomy, instalace výstavy, vernisáž, ceny pro vítěze) - říjen až listopad 2019, vernisáž
se odehrála 22. 11. 2019.
Výrazná spolupráce 9. a 1. třídy – různé soutěže

Soutěže:
 Matematická olympiáda 5. ročník
 Miniolympiáda 4. ročníků 23.4. 2019 a 7.5. 2019(školní kolo a městské kolo)
 MATESO (matematická soutěž pro 5. ročník) – 26. října 2018
 Matematický Klokan 22.3. 2019
 Přírodovědný Klokan 10.10. 2018
 Pythagoriáda 2. st. a 5. třídy 8.4.2019 a 28.5.2019(školní a okresní kolo). V okresním
kole 1. místo V. Vaňáčková (5.tř), 4. místo Mudra
 Matematická olympiáda 6. ročník – okresní kolo
 Mezinárodní testování TALLIS 2018
 Olympiáda z ČJ
 Olympiáda v NJ
 Dějepisná olympiáda
Sportovní soutěže:
 Branný závod finále 17. 9.2018
 Turnaj ultimate frisbee 17. 10. 2018 a 21.5. 2019
 Šachový turnaj 4.12.2018 a 9.5.2019
 Fotbalový turnaj o pohár starosty MČ Brno Židenice 7. 3. 2019
 Velikonoční laťka - ZŠ Krásného - 17.4.2019
Ostatní akce jednotlivých tříd:
Třída 6.A
 Adaptační kurz 6. třída – 25. – 27. 9. 2018
 Vánoční kino 19. 12. 2018
 PPP Sládkova – Dobrodružná cesta – preventivní program 21. 2. 2019
 Zelená stezka zlatý list – ZOO Brno - 3. 5. 2019
 Exkurze na veletrhu TECH AGRO 15. 5. 2019
 Výlet - Mariánské údolí – 27. 6. 2019
Třída 7.A
 Adaptační kurz 7. třída 4. -5. 9. (došlo ke spojení loňských šestých tříd)
 Přírodovědná stanice Kamenáčky 22. 2. 2019
 PPP Sládkova – preventivní program Zážitky na dluh 1. 3. 2019
 English Focus – kurz AJ - 1.4. – 5. 4. 2019
 Školní výlet do RS Meziříčko 5. - 6. 6. 2019
 Preventivní vlak 12. 6. 2019
 BRuNO family park 26. 6. 2019
Třída 8.A
 Lanové centrum Proud - Adaptační program 2. 10. 2018 (došlo ke spojení loňských
sedmých tříd)
 PPP Sládkova - Třída jako tým – preventivní program 6. 11. 2018 a 22. 1. 2019
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Dětské centrum Chovánek – návštěva - 19. 12. 2018
Zdravá záda pro školáky – preventivní program - 25. 1. 2019
Post Bellum – rozhovor s pamětníkem 27. 3. 2019
Do boje za císaře – dějepisný soutěžní den 15. 4. 2019
Zelená stezka zlatý list – ZOO Brno - 3. 5. 2019
Školní výlet – VIDA centrum + Laser Game - 9. 5. 2019
Post Bellum – projekt/návštěva gymnázia Bučovice 13. 5. 2019
Hvězdárna – Hvězdný cirkus 14. 6.2019
Post Bellum – závěrečná prezentace 25. 6. 2019

Třída 9.A
 Divadlo v německém jazyce 18. 10. 2018
 Úřad práce 22. 10. 2018
 Soutěže pro prvňáčky 2. 11. 2018
 Mikuláš pro 1. stupeň 5. 12. 2018
 PPP Sládkova preventivní program – partnerské vztahy 14. 3. 2019
 Exkurze do elektrárny Dukovany a Dalešice 5. 4. 2019
 Post Bellum – rozhovor s pamětníkem 1. 4. 2019
 Post Bellum – návštěva českého rozhlasu 20. 5. 2019
 Hvězdárna – Cesta za miliardou hvězd 28. 5. 2019
 Lasergame -17. 6. 2019
 Pomoc s atletickým dnem 1. stupně 21. 6. 2019

V Brně 24. 6. 2019

Zpracovala: Mgr. Marie Vaňková
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Příloha č.6
Hospodaření školy v roce 2018 / státní rozpočet /
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Náklady:
501
512
518
521
524
527
549

Spotřeba materiálu
Cestovné
Ostatní služby
Mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Ostatní náklady z činnosti

142 227,00
26 932,00
18 521,00
13 922 832,00
4 705 004,00
297 446,64
133 929,00

Náklady celkem

19 264 891,64

Výnosy:
648 Čerpání fondu
672 Výnosy z transferů

10 359,64
19 236 532,00

Výnosy celkem

19 246 891,64
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Příloha č. 7

Reportáže a informace o nejdůležitějších akcích tohoto školního
roku:
Lyžařský výcvikový kurz 1. stupně
V pondělí 21. ledna se malí lyžníci z Kamenaček vydali do našeho domovského střediska v
Němčičkách u Hustopečí na již 13. ročník lyžařského kurzu 1. stupně. Mrzlo, až praštělo a tak
sněhová děla vykouzlila nádherné sněhobílé království, umocněné azurovou oblohou a
sluníčkem. Sluníčko rozzářilo také naše úsměvy a čertovská prkýnka nám klouzala po sněhu o
sto šest. Na své si přišli jak zkušení lyžaři, tak začátečníci, kteří objevovali zázrak rovnováhy
a přitažlivosti zemské.
Druhý den naší němčičské zimní pohádky byl správně mrazivý. Nám to ale vůbec neubralo na
úsměvu a ani radosti z lyžování. Zkušení lyžaři se zdokonalovali a ti šikovnější začátečníci již
trénovali jízdu na vleku. Co je ale téměř neskutečné, čtyři začátečníci již druhý den vyjeli s
instruktorem vlekem až nahoru a sjeli bezpečně kopec.
Třetí den našeho lyžování v Němčičkách byl pěkně mrazivý. Teplota se pohybovala kolem
mínus 7 stupňů a stromy kolem nás byly krásně namrzlé. My jsme ale žádnou zimu
nepociťovali, protože nás zcela pohltilo nadšení z pohybu a klouzání po sněhu. Trénovali
jsme na páteční závody a naši benjamínci nacvičovali jízdu na vleku.
Čtvrtý den byl také mrazivý a pocitově ještě chladnější, protože foukalo. Vrchol našeho kopce
byl jedna ledová hora a spíš jsme měli mít na nohách brusle. Správný lyžař má zvládnout
různorodé klimatické podmínky a to nám tento týden umožňuje v plné výši. Náročný terén
zvládají nejen zkušení lyžaři, ale i náš lyžařský potěr. Zima se nám zakousává pod kůži, nám
však úsměv nemizí a naopak si to užíváme naplno. Mezi hůlkami trénujeme jízdu do branek.
V pátek se konaly se závěrečné závody, kde si všichni lyžníci porovnali síly a zažili si
skutečnou atmosféru na závodní trati. Největší aplaus sklidili naši nejmladší závodníci, kteří
před pěti dny teprve zjistili, jak se na lyžích stojí, a dnes sjížděli docela prudký svah a ještě
mezi brankami. A byla to bomba, sjeli to všichni! Ti zkušení už svištěli cílem s časem kolem
půl minuty. Důležitost celé akce podtrhli rodiče a přátelé, kteří nám všem přijeli fandit a
pomáhat s organizací závodu. A že je potřeba dostatek nadšenců, aby vše klaplo, o tom není
pochyb.
Po skončení výcviku, jen jsme slyšeli…to je škoda, že už je konec, to je škoda, že kurz
nemůže být 14 dnů anebo bylo to super a už se těšíme na příští rok.
Mgr. Ivana Nekudová
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GalaDay a GalaVečer
V pátek 8. 3. uspořádal žákovský parlament Žapka (Žákovský parlament Kamenačky)
historicky první Gala Day. V tento den se žáci naší školy svátečně oblékli. Chlapci přišli v
košilích a kravatách, někteří i v oblecích, které jim velmi slušely. Slečny přišly v šatech či
sukních. Ve svátečním oblečení byli i všichni pedagogové. GalaVečera se zúčastnili hlavně
žáci 4. až 9. tříd. Přišli se na nás podívat i naši bývalí žáci. Kromě moderních písniček zněly i
polky, valčíky, waltzy. Bylo zajímavé pozorovat, jak se tyto tance žáci vzájemně učí.
Tancovalo se bez ohledu na věk a pohlaví. Deváťáci naučili všechny společný tanec. Součástí
byl i fotokoutek, kde vzniklo mnoho krásných fotografií. Všem se GalaVečer moc líbil a už se
těšíme na další podobnou akci.

Poznávací zájezd do Vídně
Dne 20. 3. 2019 jsme se všichni natěšení sešli v 7.45 hodin před školou s batůžky na zádech a
s plnými peněženkami. Nasedli jsme do autobusu, kde už byli všichni účastníci zájezdu z 6.,
8. a 9. tříd. Absolvovali jsme zhruba dvouhodinovou cestu s kratší přestávkou, než jsme dojeli
do Vídně.
Cestou s námi jel i pan průvodce, který nás průběžně seznamoval s rakouskou kulturou.
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Naše první zastávka byl Schönbrunn, kde jsme navštívili pouze muzeum kočárů a následně
jsme zavítali i do krásných zahrad.
Následovali jsme zelený (žlutý) deštník ze zahrad až k autobusu, který nás dopravil do centra
Vídně. Tam jsme si nejdříve prošli nějaké památky a poté jsme si mohli, díky
padesátiminutovému rozchodu, zajít na oběd nebo sehnat nějaké ty suvenýry, kterými
bychom se doma pyšně chlubili. Poté jsme prošli další část Vídně a dostali jsme se do
Přírodovědného muzea. Za hodinu jsme si celé muzeum mohli projít, i když za tak krátký čas
to byl téměř nadlidský úkol. I v tom spěchu bylo ale muzeum krásné, zábavné i zajímavé.
Nakonec jsme navštívili i Primark, kde jsme se hned po rozchodu všichni zběsile rozběhli
nakupovat.
Celým dnem a celou Vídní nás provázel úžasný pan průvodce, se kterým byl náš výlet o něco
zábavnější.
Chtěli bychom poděkovat paní učitelce Sovové, která pro nás výlet zorganizovala, a kdyby se
naskytla možnost vyrazit příští rok někam znovu, určitě bychom neváhali, jelikož se nám
výlet do Vídně opravdu líbil.
Žákyně 8.A

Den matek
Oslava Dne matek proběhla v Dělnickém domě dne 16. 5. 2019. Organizačně akci připravila
Mgr. Eva Sovová, které patří poděkování. Poděkování také patří všem učitelům a dětem za
přípravu milých a veselých vystoupení. Akce potěšila nejen maminky, ale všechny ty, kteří do
Dělnického domu přišli děti podpořit.

27

Výroční zpráva školy za školní rok 2018/ 2019, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

Návštěva Polska
Zástupci parlamentu spolu se čtyřmi učiteli se vydali do polské Poznaně na Mezinárodní
integrační festival Děti Dětem Poznaň 2019. Jednalo se už o 20. ročník tohoto mezinárodního
setkání. Cesta byla dlouhá, ale ubíhala celkem rychle. Ubytováni byli v kempu u jezera
Malta. Zde se setkali s dalšími dětmi ze Slovenska, Ukrajiny a Litvy. V pátek se účastnili
festivalu, v rámci kterého bylo atletického dopoledne, kde si všichni vyzkoušeli různé
disciplíny, např. skok do výšky, skok o tyči, skok do dálky, sprint, hod granátem a další.
Odpoledne proběhla dětská vystoupení všech zahraničních skupin i polské školy. Pro ostatní
naši žáci připravili krátké seznámení s Českou republikou i s městem Brnem a zazpívali dvě
české písničky. Také ostatní skupiny měly připravený program.
V sobotu byl „odpočinkový“ den. Dopoledne všichni strávili v poznaňském aquaparku, v
poledne zhlédli poznaňskou radnici na Starém rynku se zdejší atrakcí – dvěma bojujícími
kozlíky, kteří se objevují nad hodinami každý den v pravé poledne. Po této podívané se
zúčastnili průvodu v rámci Poznaňské přehlídky generací. Odpoledne si prohlédli poznaňskou
ZOO, největší ZOO v Polsku.
V neděli se přesunuli do Gniezdna. Prohlédli si místní školu, která je naší partnerskou školou.
Navštívili Muzeum počátků polského státu i katedrálu Nanebevzetí Panny Marie.
V pondělí ještě navštívili Muzeum Velkopolského povstání, vyrobili sádrový odlitek králů,
kteří byli korunováni v místní katedrále, a navštívili radnici, kde je přijal zástupce primátora
města Gniezna Michał Powałowski. Po tomto nabitém programu se všichni těšili do autobusu
a domů. Přijeli večer unavení, ale plni zážitků, s kontakty na nové kamarády, hlavně ze
Slovenska.
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Projekt Paměť národa – 8. a 9. ročník
Na tento projekt jsme se těšili, protože nás zajímá historie a je mnohem zajímavější
poslouchat člověka, který tu „historii“ zažil na vlastní kůži. Skutečné příběhy bohužel
nenajdete v učebnici dějepisu. Tento projekt nás naučil, že příběhy jsou všude kolem nás, jen
je třeba se v dnešní uspěchané době zastavit a zaposlouchat se.
Na začátku projektu jsme se museli naučit spoustu věcí. Tak například jak správně klást
otázky, jak používat diktafon, na co se máme vlastně ptát a tak. Když jsme byli už kompletně
proškolení, tak to konečně přišlo! Pozvali jsme si pamětnici k nám do školy. Paní doktorka
Zora Trňáčková k nám přijela ze Slavkova u Brna. A nutno dodat, že je to velmi příjemná
paní. Nechtěli jsme na naši pamětnici hned tak vybafnout s hromadou pečlivě připravených
otázek, a tak jsme se nejprve jen tak bavili. Bylo to fajn. Něco nám povídala „naše“ paní a
něco zase my jí. Pak se zapnul diktafon a ……následovala nejtěžší část našeho projektu „naše
interview“. První otázky směřovaly k sestavení životopisu naší paní pamětnice. Dále jsme
měli připravené dotazy na školu a školní prostředí v době 2. světové války. Paní Trňáčková
nám na naše dotazy velmi hezky odpovídala. Dozvěděli jsme se, jak vypadla výuka, učebnice,
známkování, jaké se nosilo oblečení nebo jaké měly děti svačiny. My se pořád vyptávali,
vyzvídali, dotazovali se, zajímali se až…………………. měla naše nahrávka 50 minut. V
tuto chvíli jsme se rozhodli nahrávání ukončit. Naši výpravu do historie jsme zakončili u stolu
s občerstvením. U chlebíčku či kousku koláče jsme si ještě chvíli povídali mimo záznam. Ten
den jsme odcházeli domů s pocitem, že je nám ta naše historie o kousek bližší.
Žákyně 8.A
Naši žáci obsadili první místo v tomto projektu.
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10.0 Závěr
10. 1. Vyjádření školské rady
Výroční zprávu za školní rok 2018/ 2019 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. 2019
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