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

1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Úřad městské části Brno–Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
1.3 Ředitel školy:
Mgr. Jiří Šebela
Kroměřížská 12, Brno, 627 00
tel.: 602 248 438
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
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
Http:
www.zskamenacky.cz
Bankovní spojení: Komerční banka KB 19 – 5186500267/0100

1.6 Úplná

1.stupeň

Počet
tříd
10

Počet
ročníků
5

2.stupeň

4

4

73

18,25

14

9

278

19,78

Celkem

Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu
205
20,5

Kapacita
400

400

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 29. 11. 2011.
Předseda a členové ŠR:
Doc. Ing. Josef Huleja, Csc.
Marek Svitavský - předseda školské rady
Mgr. Petra Janásková
Mgr. Vendula Kosmáková
Helena Martenková
Mgr. Hana Navrátilová
Bohuslava Pešková
Mgr. Veronika Haroková
Dušan Smrček
Změny ve školské radě ke 30. 6. 2013: Marek Svitavský – zvolen za rodiče – mandát skončil
odchodem dcery ze stavu žáků školy, Mgr. Vendula Kosmáková – zvolena za pracovníky školy –
mandát skončil ukončením pracovní smlouvy, Mgr. Veronika Haroková – zvolena za pracovníky
školy – mandát skočil úmrtím.
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1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
ŠVP pro základní vzdělávání
Masarykovy základní školy
Brno, Kamenačky 3591/4,
verze 3 – srpen 2011
Platnost od 1. 9. 2011.

Číslo jednací
492/2011-3

Ročník
1. – 9.

Jiné specializace, zaměření: 0
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701

L 13

Počet

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní
důchodci

děti a
žáci

ŠJ – výdejna

1

213

ostatní*

27

0

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2013
Fyzické osoby
1
Přepočtení na plně zaměstnané
0,875
1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
5

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

134

fyz.5/ přepoč. 4,0683

150

počet vychovatelů
fyz.0/ přepoč. 0,13 úv.ŠD

kapacita
300

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

počet oddělení
1

počet dětí
83

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyzický
22,7955/25
22,7955/25

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100/100
100/100

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1
2.1. 4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 7
2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
1
2
0

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
2

Ženy
5
7
4
0
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Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

0
4

0
16
5

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků
Pedagogika, psychologie
0
Cizí jazyky
0
Umění, estetika
0
Speciální pedagogika, SVPU
1
Informatika, PC, SIPVZ
20
Společenské vědy
0
Legislativa, řízení, ekonomie
1
Sport, TV, turistika
1
Vých. poradenství, prevence soc.pat.jevů
1
Alternativní pedagogika
0
Přírodní vědy/matematika
0/2
Technické vědy
0
Český jazyk a literatura
0
Zdravotnictví, BOZP, PO
3
Jiné – Ekologie, odpady / pedagogika volné času
1/1
Celkem
16
Typ kurzu

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 3,5/6
z toho a) romský asistent 0
b) jiný (pedagogický, osobní) 6
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet
žáků
1.
45
44
2.
39
3.
47
4.
45
5.
Celkem za I. stupeň 220
23
6.
24
7.
11
8.
15
9.
Celkem za II.
73
stupeň
Celkem za školu 293

Prospělo s
vyznamenáním
39
42
28
38
20
167

Prospělo

Neprospělo Opakuje

6
1
11
9
25
52

0
1

1

0
0
0
0

4
6
2
4
16

17
17
9
11
54

2
1
0

1
0
0

3

1

183

106

4

1

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
7
0

% z počtu všech žáků školy
2,389
0
3

0
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 85
průměr na jednoho žáka: 3,48

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

4 leté
studium
3

Gymnázium
6 leté
8 leté
studium
studium
1
0

SOŠ

SOU

10

2

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

%

15
1/0
16

93,75
6,25
100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 6
Důvody: rodinné důvody, stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 9
Důvody: rodinné důvody, stěhování
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Sdělení poznatků z plošného testování žáků 5. a 9. tříd dne 18. 6. 2013

I.

II.

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
I. Běžné revizní prohlídky spotřebičů a různých částí školy příslušnými kontrolními orgány,
výsledky jsou bez závad.

III.

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
I. Drobné závady na provozu školní výdejny byly odstraněny realizací přestavby školní výdejny
stravy a jídelny..
II. Stavbou hygienické kabinky pro dívky byl odstraněn požadavek KHS na její zřízení.

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
6
0
68

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

4

Počet odvolání
0
0
0
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6.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Cizí jazyky anglický
ruský

5/ / / /
*

Počet žáků
/ /

*

77 / /

/

/

1

7

Náboženství

0

0

Přírodní vědy

1

9

Společenské vědy

0

0

Sport, TV

4

56

Technické vědy

0

0

Umělecké obory

5

48

Zdravotní, speciální pedagogika

2

13

Jiné (Deskové hry)

1

10

Vaření
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

1

10

/

/

7.0 Zhodnocení a závěr:
7.1 Pracovníci školy - změny
I. Škole bylo povoleno na základě vyšetření žáků v PPP m. Brna a SPC zaměstnat šest asistentů
pedagoga či osobních asistentů žáka, dle specifikace ve vyšetřeních. Na konci měsíce června část
asistentů odešla, část projevila zájem na škole pracovat i v nadcházejícím školním roce.
II. V pedagogickém sboru došlo ke změnám.
Na konci školního roku, 22. května, tragicky zahynula paní učitelka Mgr. Veronika Haroková,
třídní učitelka deváté třídy a výchovná poradkyně. Její třídnictví převzala tehdy asistentka, paní
učitelka Mgr. Karla Poláchová. Je plně aprobovanou učitelkou českého jazyka a dějepisu. Funkci
výchovného poradce dočasně vykonávali ředitel školy Mgr. Jiří Šebela a zástupkyně ředitele školy,
paní Mgr. Jindřiška Überhuberová.
Na místo paní Mgr. Karly Poláchové nastoipila na asistentské místo paní asistentka Michaela
Šebestová a to pouze do konce měsíce června.
S koncem měsíce července skončil pracovní poměr panu učiteli Mgr. Aleši Eštvánovi. Stejně tak
k poslednímu červencovému datu dohodou rozvázaly pracovní poměr paní učitelky Mgr. Kateřina
Horáková a Mgr. Michaela Zřídkaveselá z prvního stupně školy.
Paní učitelka Mgr. Vendulka Kosmáková odešla na vlastní žádost pracovat na odborné pracoviště
do Psychologicko-pedagogické poradny.
Paní Mgr. Veronika Habánová, převzala funkci metodičky prevence a začala studovat odborné
specializační studium. Kromě toho zůstala dále vyučující českého jazyka a dějepisu a třídní
učitelkou.
Paní učitelka Mgr. Martina Zavřelová, vyučující matematiky a informatiky dokončila studium
koordinátora ICT.
V. Na rodičovskou dovolenou odešla paní Mgr. Mirka Veverková a místo ní nastoupila paní Mgr.
Jitka Pospíšilová. Je plně aprobovanou vyučující prvního stupně.
7.2 Budovy a pozemky
I. Ve spolupráci se zřizovatelem pokračovala příprava projektu přestavby školního dvora jako
víceúčelového sportoviště se zázemím nově projektovaných šaten, sprch a toalet a opravy
neutěšeného stavebního stavu tělocvičny a jejího zázemí.
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II. Před obě kotelny byly do plynového potrubí vřazeny automatické ventily reagující na možný únik
plynu a jsou schopny potrubí automaticky uzavřít. Byly vyčištěny, vyměněny a opraveny rýny a
dešťové svody na různých místech všech tří budov.
III. Opět byla na několika místech včetně štítové zdi nad vjezdem do dvora opravena střecha na budově
Kamenačky 2 tak, aby dešťová voda nesmáčela půdní prostory a zdi této budovy.
IV. Bylo vymalováno kompletně celé přízemí a druhé poschodí budovy Kamenačky 4, včetně kabinetů
vyučujících. vymalovány byly i přístupy do suterénu této budovy. Vymalovány byly taktéž učebny
budoucích prvních tříd na budově Kamenačky 2. Barvy si volili pracovníci po konzultaci sami.
V. V přízemí budovy Kamenačky 2 byla zrekonstruována podlaha jedné učebny a položeno nové
linoleum.
VI. Na školním dvoře byly svépomocí zrekonstruovány houpačky, zaseta tráva, ve spolupráci s ÚMČ
vyměněn písek v pískovišti i doskočišti. U rostoucích stromů, dvou lip srdčitých starších více než
sto roků, byl proveden zásadní zdravotní prořez tak, aby stromy neohrožovaly děti padáním větví.
VII. Školní dvůr byl uklizen a vyčištěn. Bylo odvezeno 3,5 t odpadu.
VIII. Horolezeckou výškovou technikou pokračovalo postupné odstraňování zvětralých a odpadávajících
kusů omítek nad chodníky do ulice Kamenačky i nad částmi dvora u budovy Kamenačky 4.
IX. V budově Kamenačky 4 byla v přízemí provedena stavba hygienické kabinky pro dívky tak, jak to
škole přikazoval výnos KHS Brno. Dále byly postaveny prostory školního klubu a serverovny kde
byly provedeny práce směřující ke budoucímu komunikačnímu centru, plánovány zde jsou čtyři
servery.
X. V obou budovách byla za finanční prostředky z projektu „Interaktivní výuka“ z projektu
financovaného z OPVK, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení
podmínek vzdělávání na základních školách. 1.4 Operačního programu vzdělávání pro
konkurenceschopnost, natažena a zprovozněna páteřní počítačová síť přenášející wi-fi signál do
počítačů vyučujících a do multimediálních tabulí.
XI. V budově Kamenačky 2 začaly postupně vznikat prostory školního archivu.
XII. V budově Kamenačky 4 byla třída v přízemí osazena moderními stoly pro počítače a začala
příprava na vybudování multimediální a počítačové učebny propojené do sítě, taktéž za finační
podpory zmíněného projektu EU.
XIII. Z veřejného uličního prostoru před budovami byly odvezeny balvany ohrožující zdraví chodců.
7.3 Vybavení a pomůcky
I. V nářaďovně tělocvičny byly umístěny nové pomůcky pro výuku tělesné výchovy převážně
prvního stupně v hodnotě přibližně jedno sto tisíc korun včetně desíti nových švédských laviček.
II. V prostoru tělocvičny byl pod strop instalován kvalitní dataprojektor, připevněno promítací plátno,
zřízeno připojovací místo pro přenosný počítač a instalována nová kvalitní ozvučovací soustava.
Ve školní žákovské kuchyňce byl vyměněn ohřívač vody – elektrický za plynový, neopravitelný.
III. V rámci projektu „Interaktivní výuka“ z projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách.
1.4 Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, bylo do školy dodáno 20 nových
notebooků pro vyučující.
IV. V projektu škola pokračuje dle harmonogramu.
V. Do jedné třídy druhého stupně byl zakoupen nový žákovský nábytek, levice a židle.
VI. Nadační fond při MZŠ zakoupil škole kvalitní venkovní ozvučovací soustavu včetně
mikroportových bezdrátových mikrofonů.
7.4 Další souvislosti
I. Škola byla a je zařazena do projektu Státního zemědělského a investičního fondu a EU – „Ovoce
do škol“.
II. Tělocvičnu si pronajímalo v odpoledních a večerních hodinách ke cvičení a tv aktivitám 11
subjektů.
III. Na střechách budov školy jsou umístěny kontejnery s technologií operátorů mobilních dat. Mezi
školou a těmito poskytovateli je smluvní vztah o pronájmu.
IV. V budovách školy na chodbách byly umístěny celkem tři automaty na potraviny. Mezi majiteli a
provozovateli těchto stravovacích automatů a školou je také smluvní vztah.
V. Další smluvní vztah je mezi poskytovatelem internetového připojení pro školu a školou jako
právním subjektem.
VI. Další smluvní vztah je mezi školou a majitelem stánku, kde se prodává zelenina. Stánek stojí na
ulici Táborská. Stánek stojí na pozemku školy.
6
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VII. Nový smluvní vztah vzniknul na podkladě žádosti pracovníků detašovaného pracoviště DDM
Junior, Přírodovědnou stanicí a školou. Dosavadní prostory stanice byly již zchátralé a
nevyhovující. DDM byly pronajaty suterénní prostory v budově Kamenačky 2, kde si jeho
pracovníci vybudovali zázemí pro chov zvířat a výuku. K dispozici mají kromě toho jednu třídu
školy a sociální zázemí.
VIII. Škola navázala partnerský vztah se základní školou sportovního typu z rakouského Gars am Kamp.
Proběhlo několik vzájemných návštěv mezi představiteli ÚMČ Brno-Židenice a Gars am Kamp,
kterých se vždy účastnilo vedení a pracovníci škol. V podzimním termínu se žideničtí žáci účastnili
v Rakousku přespolního běhu a před koncem školního roku se Rakušané utkali s židenickými
školami o Pohár starosty ve fotbalu a florbalu.
8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
fyzický počet
výchovný poradce

1

školní metodik prevence

1

úvazek
školní psycholog
školní speciální pedagog

kvalifikace,
dosažené vzdělání
specializace
Vzdělání dle vyhlášky vysokoškolské
č. 317/2005 Sb. a
DVPP - studium
Speciální kurzy pro
vysokoškolské
ŠMP, specializované
studium – 4 semestry
dosažené vzdělání

kvalifikace,
specializace
0
0

0
0

0
0

8.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

do 35let
0
1

36 – 50 let
1
0

51 let a více/z toho důchodci
0
0

0
0

0
0

0
0

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: dle nabídky specializovaných pracovišť
školní metodik prevence: DVPP a čtyřsemestrální studium
školní psycholog: 0
školní speciální pedagog: 0
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0
8.2.2

Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 0

8.3 Individuální integrace
Typ postižení
Lehké mentální postižení
Vývojové poruchy chování
Vývojové poruchy učení

Ročník
1.
2., 4., 5., 6., 8.
3., 4., 6., 7

Počet žáků
1
6
4
7
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autismus
Celkem

5., 6., 9.

3
14

Ročník
0
0
0
0

Počet žáků
0
0
0
0

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení

celkem
V Brně dne: 14. 9. 2013

zpracovala: Mgr. Jindřiška Übehuberová
ředitel školy: Jiří Šebela

9.0 Spádový obvod školy
9.1 Vymezení spádového obvodu základní školy podle obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol s datem nabytí účinnosti: 1. 1.
2010.
9.2 MZŠ Brno, Kamenačky 4
Bělohorská č. 1–95, Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Hromádkova,
Jamborova, Kamenačky, Líšeňská, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka č. 2 –
36, Skorkovského, Slatinská (lichá č. 1–29, sudá č. 2–36), Stejskalova, Strakatého, Šedova,
Škrochova, Škroupova, Táborská (lichá č. 1–157, sudá č. 8 – 184), Tenorova, Tovačovského,
Vančurova, Viniční (lichá č. 205– 233, sudá č. 200–240), Vinařického.
V Brně 14. 9. 2013

zpracoval: ředitel školy, Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 1
Minimální preventivní program
školní rok 2012 – 2013
Výchozí stav:
Masarykova základní škola je malá škola rodinného tipu, leží v klidné čtvrti městské části Brno
- Židenice. V jednom ročníku se nacházejí maximálně dvě třídy. V letošním školním roce, stejně jako
vloni, má 1. stupeň výrazně více dětí než druhý. Na prvním stupni máme celkem 10 tříd, na druhém 4
třídy. Všichni učitelé 1. stupně znají všechny děti na 1. stupni a všichni učitelé z 2. stupně znají
většinu dětí na 2. stupni. V budově druhého stupně mohou žáci o přestávkách využívat ping-pongový
stůl, stůl na fotbal či rotopedy.
Na základě analýzy stavu se MPP zaměřuje na upevňování dobrých vztahů ve třídách, na
udržení dobrých kolektivů. Je třeba výraznější práce třídních učitelů na 1. i 2. stupni. Vše nenásilně
zařadit do běžné výuky i do třídnických hodin. Třídnické hodiny jsou velmi dobrou zbraní proti
rizikovým projevům chování (RPCH). Je důležité připravit hlavní okruhy prevence (viz dále), jejich
zařazení do výuky je však věcí jednotlivých učitelů – všech vyučujících na 1. stupni a na 2. stupni
především vyučujících Ov, Př, TV a třídních učitelů. Je nutné sledovat a zabraňovat záškoláctví
(včetně ohrožování výchovy mládeže) ve spolupráci s VP. Ve škole funguje velmi dobrá spolupráce
mezi VP, ŠMP a vedením školy. Dále je nutné zaměřit se na šikanu mezi dětmi, prevenci kyberšikany,
prevenci kouření, prevenci používání návykových látek a prevenci kriminality (včetně delikvence a
vandalismu), na zdravý životní styl (onemocnění HIV/AIDS, poruchy příjmu potravy, gambling atd.).
Omezovat nápoje s vysokým obsahem kofeinu či jiných povzbuzujících látek. Dbát na zdravý životní
styl (pohyb, omezit nápoje s cukrem a kofeinem, otužování, znalost rizik) - Tv.
Riziková místa ve škole jsou WC, suterén u jídelny, chodby na 1. stupni (mnoho dětí) a
schodiště.
Cíle MPP:
a) všeobecné, dlouhodobé:
I. co - obecná informovanost o nebezpečí sociálně patologických jevů, obeznámit děti, příp. jejich
rodiče s významem slov (šikana, záškoláctví, rasismus a xenofobie, konzumace návykových látek alkohol, cigarety, drogy, kriminalita). Minimalizovat riziková místa ve škole. Minimalizovat výskyt
sociálně patologických jevů. Řídit se krizovým plánem. Vést děti ke zdravému životnímu stylu hodiny Tv, VkZ (výchova ke zdraví), Př a Ov.
II. jak - nástěnky, besedy, specializované programy, denně při výuce v rámci vzdělávacího procesu
(velmi vhodné jsou hodiny Ov), třídnické hodiny, zaměřit se na zdravý životní styl (pohyb, omezit
nápoje s cukrem a kofeinem, otužování, znalost rizik – Př, Tv), vztahy v kolektivu, sledovat příznaky
šikany, nabídnout volnočasové aktivity a programy ve spolupráci s PPP Sládkova 45, vzájemně
spolupracovat se ŠMP, VP a společně. Trénovat sociální dovednosti žáků - jak odolat tlaku
vrstevnické skupiny, trénovat kumunikativní dovednost, jak se bránit.
III. kdo - na 1. stupni - nejlepší prevenci dělají učitelé na 1. stupni při výuce (např. prvouka či
tělesná výchova). Koordinují s vedoucí učitelkou 1. stupně, ŠMP a ŘŠ
IV. kdo - na 2. stupni - učitelé Př, Ch, Tv, VkZ, Ov, třídní učitelé v třídnických hodinách, na
výletech, školách v přírodě, při doprovázení dětí na různé programy, při řešení problémů šikany a
dalších, ve spolupráci s ŠMP, VP a vedením školy.
V. proč - není nic horšího než nevědět a když vědět, tak nic nedělat. Cíle MPP se musí stát cíly
všech učitelů, působení by mělo být systematické a neodpuzující
VI. aktivity ŠMP - objedná programy, zastřeší a zorganizuje besedy, bude se účastnit vyšetřování
sociálně patologických jevů, spolupracuje s učiteli, dodá materiály, objednává programy, pomůže
s besedami, řeší problémy ze schránky důvěry, spolupracuje se všemi, omezuje u dětí hrubé chování
atd.
b) specifické oblasti a konkrétní činnosti:
 od 1. třídy učitelé ve svých třídách vedou veškeré vzdělávání a výchovu tak, aby žáci během
docházky na 1. stupeň získali povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě, měli povědomost o
tom, že každé jednání, které ohrožuje nebo poškozuje práva druhých je protiprávní, znali základní
způsoby odmítání návykových látek ve styku s vrstevníky
9
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 žáci během docházky na 2. stupeň získají povědomí nebezpečí o návykových látkách, naučí se,
jak je odmítat. Měly by být schopny přijímat odpovědná rozhodnutí, znát životní rizika.
 4. a 5. třídy - dopravní výchova - Empík cyklista - zabezpečí vedoucí učitelka 1. stupně ve
spolupráci se ŠMP – podzim 2012
 5. třídy – přechod do budovy 2. stupně, snaha třídních učitelů o vybudování dobrých kolektivů a
zamezení rizikového chování, drobné změny v třídních kolektivech – v 5. B dbát na zlepšení vztahů
mezi žáky
 volnočasové aktivity pro 1. stupeň - nabídka kroužků: keramika, internet, základy práce s PC,
různé sportovní kroužky, školní klub apod. - zabezpečí vedoucí vychovatelka ve spolupráci s vedením
školy, 2. stupeň - kroužky
 6. třída – 9. třída – programy v centru na Sládkové 45 - třídní kolektiv + TU, zajistí ŠMP termín:
podzim 2012 – jaro 2013
 6. třída - v Ov a VkZ dbát na prevenci kouření, šikany a kyberšikany. Tato třída je od letošního
školního roku nově utvořeným kolektivem, vznikla sloučením dvou tříd, objevují se první problémy
v kolektivu, důležitá práce se třídou, spolupráce s třídní učitelkou na volbě programů v PPP Sládkova.
 7. třída – DVD Řekni drogám ne! v rámci výuky Ov. Přednáška o alkoholu – prevence (září 2012).
Třída je velmi živá, vyžaduje časté uklidňování, práce s třídním kolektivem, spolupráce s učiteli,
vedením školy.
 8. třída má narušené vzájemné vztahy. Ve školním roce 2010/2011 byla výrazná spolupráce s PPP
Kohoutova – psych. sezení. Do třídy přibyla jedna žákyně, která opakuje ročník, 2 problémoví žáci
přešli na jinou školu, jeden z nich v loňském školním roce negativně narušoval klima třídy (agrese,
neomluvené hodiny…).
 9. třída: DVD Seznam se bezpečně v Ov (září 2012)
 zdravý životní styl bude ve zvláštním předmětu Výchova ke zdraví v 6. třídě, ve všech hodinách
TV, Př, Ov atd.
 problém cigaret, alkoholu, drog – interaktivní programy na PPP Sládkova 45
 alkohol, drogy 6. -9. třída - besedy v třídnických hodiných, celoročně. Je třeba používat
alternativní a zajímavé techniky. Dále ve výuce VkZ a OV, využívat výletů a škol v přírodě.
 kyberšikana, 6. – 9. třída – seznámit děti s nástrahami internetu, naučit je prakticky se chránit proti
možné kyberšikaně, zneužití hesla, krádeže identity na sociálních sítích
 zařadit mezilidské vztahy, přehled životních rizik společenské vztahy, spolupráci ve skupině,
modely chování v krizových situacích a nácvik chování
 ve výuce občanské výchovy zařadit právní odpovědnost, znalost dokumentů upravujících lidská
práva, odmítání brutality, rasismu a násilí, dále zařadit mezilidské vztahy, přehled životních rizik
společenské vztahy, spolupráci ve skupině, modely chování v krizových situacích a nácvik chování,
zdravý životní styl hlavně z hlediska civilizačních chorob, jak jíst apod.
 v tělesné výchově dbát na pohybové aktivity a rozvíjet je, naučit děti, jak je důležitý pohyb pro
plnohodnotný a zdravý život člověka, seznámit je s různými sportovními aktivitami
 ve výuce přírodopisu rovněž zařadit zdravý životní styl, co je jeho podstatou, jak poznám vhodné
a nevhodné životní návyky, co jsou to drogy (navázat na program)
 celoroční volnočasové aktivity pro 2 stupeň: stolní tenis, práce na PC
 předběžný plán preventivních programů na PPP Sládkova (podzim 2012 - jaro 2013):
- 5. A: v jednání s TU
- 5. B: Popletené pohádky II.
- 6. A: Poprvé spolu, Umíme se domluvit, Třída jako tým
- 7. A: Drogy Info / Šikana
- 8. A: Kyberbezpečno
- 9. A: Ach, ty vztahy
c) Krizový plán školy a program proti šikanování
 Ví-li učitel, co je to šikana, ví také, jak ji pozná. Nesmí se vyhýbat řešení šikany. Krizový plán je
přílohou tohoto MPP.
Je třeba, aby učitelé věděli, že konzumace návykových látek osobami mladšími 18-ti let je považována
za vedení zahálčivého a nemravného života a zaměřuje se na ně sociálně právní ochrana.
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Avšak pro konzumaci alkoholu, tabákových výrobků ani drog není v ČR stanovena žádná věková
hranice - konzumace není trestná. Pouze prodej alkoholu či cigaret osobám mladším 18-ti let je
přestupkem.
Poznámky:
1.
Programy Poradenského centra na Sládkové 45. byly třídami podle objednání navštěvovány.
Třídní učitel je přítomen programu. TU rovněž odpovídá za děti při jejich přesunu do Centra a
zpět, dále zajistí informovanost dětí a nalepení informací pro rodiče do ŽK. Programy v centru
začínají v 9.00 hod. Při objednání musí ŠMP spolu s TU vyplnit dotazník s požadavky, který se
dodá do Centra předem. Doprovázející učitel bude s dětmi během programu.
2.
Za náplň třídnické hodiny zodpovídá TU, který by zde neměl řešit jen omluvené či neomluvené
hodiny, nebo chování žáků. V TH by se měly objevovat prvky osobnostní výchovy a diskuse,
výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence sociálně patologických jevů.
3.
Důležitými se v životě školy staly schránky důvěry, které jsou dvě, jsou pravidelně vybírány a
problémy zde otevřené jsou řešeny ve spolupráci svedením školy.
Strategie:
Základem prevence je práce třídních učitelů, jejich soustavná práce se třídou a práce celého
kolektivu učitelů. Dalším pilířem prevence je zdravý životní styl. V neposlední řadě je nutno
dbát na slušné a ohleduplné chování, které se pomalu vytrácí.
Bylo by dobré, kdyby se škola jako celek snažila vychovávat a vzdělávat děti v tomto duchu.
ŠMP stanoví MPP, navrhuje akce, organizuje, objednává, vyhodnocuje.
ŠMP pomáhá řešit problémy. Není zodpovědný za plnění preventivního programu.
ŠMP není schopen zpracovat preventivní témata v jednotlivých předmětech, kde jsou
frekventována nejčastěji. To je úkolem vyučujících jednotlivých předmětů. Jedná se o Ov, Př,
Vl, Čj, Prv, Vv, Tv, VZ, Ch.
V rámci min. prev programu pracují také učitelé s výstupy ze Žákovské parlamentu, který
pravidelně jednou měsíčně zasedá. Jeho práci řídi Mgr. Marie Vaňková.
Vše se děje se souhlasem ředitele školy, který musí být vždy informován nejdříve.
Přílohy MPP: (nejsou součástí výroční zprávy, jsou k nahlédnutí u metodičky prevence,
Mgr. Veroniky Habánové)
č. 1: Příklady nepřímých a přímých znaků šikanování
č. 2: Stádia šikanování
č. 3: Literatura
č. 4: Příklady šikanování
č. 5: Inf. leták pro žáky
č. 6: Krizový plán školy
V Brně 23. 8. 2013

zpracovala: Mgr. Veronika Habánová
Mgr. Jiří Šebela, ředitel školy
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Příloha č. 2
Zpráva o činnosti školní družiny a školního klubu za školní rok 2012/2013
Škola:

Masarykova základní škola Brno, Kamenačky 3591/4, Brno

Vedoucí školní družiny: Mgr. Michaela Lusková
Počet žáků celkem:

I. stupeň 223, II. stupeň 81
z toho ve 4. odděleních ŠD 134 dětí a v 1. oddělení ŠK 54 hlášených dětí

I. Uskutečněné akce školní družiny
II. Kroužky školní družiny a školního klubu
III.Školní klub
I. Uskutečněné akce školní družiny
1. 18. 10. 2012 se děti školního klubu spolu s paní vychovatelkou E. Žákovou zúčastnily turnaje
ve školním tenisu. Turnaj proběhl na základní škole Svážná a zúčastnilo se celkem 6 dětí II.
stupně naší ZŠ.
2. 29. 11. 2012 připravily vychovatelky školní družiny pro děti a jejich rodiče Adventní dílničky,
kde si mohli rodiče se svými dětmi vyrobit různé dekorace k vánočním svátkům. Dílničky
probíhaly v 2 odděleních, ve kterých byly vždy dvě vychovatelky (Žáková – Musilová,
Janošová – Lusková). Paní Suchomelová měla odpolední školní družinu, pro děti, jejichž
rodiče se nemohli dílniček zúčastnit. I zde si mohly vyrobit drobné dekorace. Dílniček se
zúčastnilo asi 65 dětí se svými rodiči.
3. 6. 12. 2012 připravila školní družina pro děti divadelní představení pana Hrušky s názvem
Karkulka – Žádný strach. Divadelního představení shlédlo celkem 85 dětí.
4. 7. 12. 2012 nazdobily děti odpolední školní družiny (celkem 40 dětí) společně s paní
vychovatelkou K. Suchomelovou, I. Musilovou a E. Žákovou vánoční stromeček na 1. ročníku
Mikulášových Židenic, který se konal v parku na ul. Jamborova.
5. 13. 12. 2012 se zúčastnila školní družina jarmarku Masarykovy Základní školy. Výrobky na
jarmark připravovala všechna oddělení.
6. 14. 12. 2012 navštívily vybrané děti školní družiny s paní vychovatelkou I. Musilovou a K.
Suchomelovou Brněnské podzemí a poté si prohlídly divadlo Husa na provázku. Akce se
zúčastnilo celkem 21 dětí.
7. Začátkem měsíce prosince zorganizovala M. Lusková ve spolupráci s třídními učitelkami žáků
I. stupně třídní kolo Superstar. Vítězové třídního kola se utkali v pěveckém souboji ve školním
kole Superstar dne 17. 12. 2012. Školního kola se zúčastnilo celkem 30 dětí, které hodnotila
odborná porota skládající se z pedagogů naší školy.
8. 18. 12. 2012 se vypravily děti školní družiny na Výstavu betlémů a historických hraček na
Hlídku pod Špilberkem. Akci připravila E. Janošová a M. Lusková a zúčastnilo se jí 23 dětí.
9. 19. 12. 2012 koledovalo 30 dětí školní družiny společně s paní vychovatelkou K.
Suchomelovou a I. Musilovou u MěÚ Brno Židenice.
10. 20. 12. 2012 navštívila naše školní družina společně s paní vychovatelkou E. Žákovou a E.
Janošovou Penzion sv. Ludmily, kde děti seniorům předali dárečky a zazpívali vánoční
koledy. Akce se zúčastnilo asi 35 dětí.
11. 15. 1. 2013 navštívila naše školní družina židenický kostel Cyrila a Metoděje, kde se konala
výstava betlémů. Akci připravila paní vychovatelka I. Musilová a K. Suchomelová pro 25
dětí.
12. 7. 2. 2013 připravila M. Lusková a E. Janošová výlet do dětského zábavného centra Bongo.
Akce se zúčastnilo 24 dětí.
13. 27. 2. 2013 se konalo Oblastní kolo Superstar školních družin na základní škole Mutěnická.
Oblastního kola se zúčastnilo 6 žáků školní družiny společně s M. Luskovou.
14. 28. 2. 2013 připravily vychovatelky školní družiny pro děti karneval s pohádkou O pejskovi a
kočičce (E. Janošová a M. Lusková). Děti s zatančily, zasoutěžily a odnesly malou odměnu.
Zúčastnilo se celkem 100 dětí školní družiny.
15. 6. 3. 2013 proběhlo na Základní škole Antonínská Městské kolo Superstar. Naši družinu
reprezentovali vítězové oblastního kola. Tři děti doprovodila M. Lusková.
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16. 14. 3. 2013 se pro velký úspěch opakoval výlet do dětského zábavného parku Bongo. Pod
dohledem E. Janošové a M. Luskové Bongo navštívilo dalších 25 dětí.
17. 21. 3. 2013 uspořádaly vychovatelky Dílničky s jarní a velikonoční tématikou. Dílničky
probíhaly opět 2. odděleních (M. Lusková – E. Janošová, K. Suchomelová – I. Musilová).
Jedno oddělení (E. Žáková)
zajišťovalo odpolední školní družinu. Dílniček se zúčastnilo 45 dětí se svými rodiči.
18. 22. 3. 2013 se 14 dětí školní družiny společně s I. Musilovou zúčastnilo besedy v knihovně J.
Mahena na Kobližné v rámci měsíce Březen – měsíc knihy. Beseda se týkala autorky dětských
knížek Astrid Lindgrenové.
19. 4. 4. 2013 připravilo 4. odd. (M. Lusková) ve spolupráci s uč. K. Horákovou a M.
Zřídkaveselou vystoupení pro společné setkání zaměstnanců školy. Ostatní vychovatelky
připravily s dětmi dárečky.
20. 11. 4. 2013 uskutečnila školní družina, vychovatelka M. Lusková a E. Janošová, výlet do
Letohrádku Mitrovských na výstavu S. Holého Jů a Hele. Účastnilo se 21 dětí.
21. 16. – 17. 4. 2013 se školní družina (M. Lusková) podílela společně s E. Bačovskou na
dopoledním projektu ke Dni Země.
22. 21. 4. – 26. 4. 2013 se zúčastnila M. Lusková společně s M. Zřídkaveselou a K. Horákovou
školy v přírodě v Milovách.
23. 24. 4. 2013 besedovalo 15 dětí školní družiny společně s paní vychovatelkou E. Žákovou
v knihovně J. Mahena na Staré Osadě na téma „Skauti“.
24. 2. 5. 2013 připravila E. Janošová společně s M. Luskovou Čarodějnické rejdění s přespáním
ve škole. Akce se konala na školním dvoře, kde byly pro děti připraveny soutěže, hry a
opékání špekáčků. Akce byla ukončena spaním ve škole. Akce se zúčastnilo celkem 22 dětí 2.
odd. ŠD.
25. 9. 5. 2013 připravily vychovatelky se svými odděleními vystoupení ke Dni Matek. Vystoupení
proběhlo v tělocvičně školy a poté následovalo ve školní jídelně drobné pohoštění pro
maminky. Akce se zúčastnilo celkem 80 dětí a jejich rodičů.
26. 14. 5. 2013 navštívilo 25 dětí 1. a 5. odd. společně s I. Musilovou a K. Suchomelovou ku
příležitosti Dne Matek Penzion sv. Ludmily, pro které si kromě krátkého vystoupení připravily
i drobné dárečky.
27. V době od 14.5 – 18. 5. 2013 se společně s tř. uč. H. Navrátilovou a V. Kosmákovou
zúčastnila školy v přírodě Hostýnské Vrchy i E. Žáková.
28. 22. 5. 2013 a 6. 6. 2013 školní družinu navštívila Brilliantina, při kterém si 60 dětí školní
družiny zasoutěžilo a „zahrálo“ si návrháře prstýnků.
29. 28. 5.2013 si 8 dětí školní družiny společně s K. Suchomelovou a E. Janošovu zasoutěžily na
Obvodní olympiádě školních družin na Základní škole Mutěnická.
30. 29. 5.2013 uspořádala I. Musilová a K. Suchomelová pro děti 1. a 5. odd. prohlídku
Přírodovědné stanice Kamenačky 4. Zúčastnilo se asi 35 dětí.
31. 4. 6. 2013 doprovázela I. Musilová třídu 3.B společně s tř. uč. M. Hojačovou na školní výlet
do Jihlavy.
32. 7. 6. 2013 se 3 děti školní družiny společně s K. Suchomelovou zúčastnily šachového turnaje
na ZŠ Kuldova.
33. 8. 6. 2013 připravila M. Lusková společně s E. Janošovou celodenní sobotní výlet do
Dinoparku a Zooparku ve Vyškově. Akce se zúčastnilo 22 dětí.
34. 12. 6. 2013 doprovázela M. Lusková třídu 1. B a 2. A a jejich tř. uč. K. Horákovou a M.
Zřídkaveselou na školní výlet na Hrad Veveří.
35. 21. 6. 2013 připravily vychovatelky školní družiny pro děti Divadlo s diskotékou
k Mezinárodnímu dětí a závěru školního roku. Divadlo pod vedením p. Hrušky shlédlo asi 100
dětí.
36. 26. 6. 2013 se I. Musilová zúčastnila s 3. B a tř. uč. M. Hojačovou školního výletu do
Lednicko-valtického areálu.
Mimo výše uvedené akce vychovatelky se svými odděleními v průběhu školního roku
připravovaly dárečky pro zápis prvňáčků. V rámci svého oddělení připravují soutěže, hry,
karnevaly, besedy a besídky k různým tématům a událostem.
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II. Kroužky školní družiny a školního klubu
Ve školním roce 2012/2013 otevřela školní družina tyto družinové kroužky:
 Deskové hry (10 dětí)
 Dívčí sportovní hry (17 dětí)
 Míčové hry 1 (16 dětí)
 Míčové hry 2 (12 dětí)
V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky:
 Vaření (10 dětí)
 Stolní tenis (11 dětí)
 Dyslektický kroužek (7 dětí)
 Logopedický kroužek (6 dětí)
 Sborový zpěv (11 dětí)
 Flétna začátečníci (4 děti)
 Flétna pokročilý (6 dětí)
 Angličtina pro 1.A (19 dětí)
 Angličtina pro 1.B (16 dětí)
 Angličtina pro 2.A (14 dětí)
 Angličtina pro 2.B (17 dětí)
 Angličtina pro 3 – 4 třídy (11 dětí)
 Keramické hrátky 1 (13 dětí)
 Keramické hrátky 2 (14 dětí)
 Příprava na přijímací kroužky z matematiky (9 dětí)
III.Školní klub
Ve školním roce 2012/2013 byly do činnosti školního klubu zařazeny kroužky, které naše škola
nabízí.
Školní klub byl otevřen v 5. odd., které navštěvovaly děti 4 a 5 tříd zařazení do školní družiny a
dále
pak žáci, které zde trávily čas v době volných hodin, mezi dopoledním a odpoledním
vyučováním.
Žákům zde byla nabízena možnost spontánní činnosti – četba knih a časopisů, hraní deskových
her,
relaxace, poslech hudby či komunikace s ostatními žáky, v případě pěkného počasí pak pobyt na
školním dvoře.
V Brně dne 21. 6. 2013
Zpracovala: Mgr. Michaela Lusková
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 3
Přehled škol v přírodě 2012-2013
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Vedoucí metodického sdružení prvního stupně:

Mgr. Ivana Nekudová

1. Třída 1.B + 2.A
Penzion Poslední míle - Mílovy
22. – 26.4. 2013
Mgr. Michaela Zřídkaveselá
Mgr. Kateřina Horáková
Mgr. Michaela Lusková
2. Třída 2.B + 3.A
Hostýnské vrchy – hotel Slovan
13. – 17.5. 2013
Mgr. Vendulka Kosmáková
Mgr. Hana Navrátilová
Mgr. Karla Poláchová
Emílie Žáková
3. Třída 1.A
Daňkovice
20. – 24.5. 2013
Mgr. Ivana Nekudová
Bc. Alena Chládková
V Brně 13. června 2013

zpracovala: Mgr. Ivana Nekudová
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 4
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2012/2013
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Školní metodik prevence:

Mgr. Veronika Haroková

Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, II. stupeň 73 žáků

I.

Ve školním roce 2012/2013 zabezpečovala výchovné poradenství na 1. i 2. stupni Mgr.
Veronika Haroková. Ve škole je 14 tříd, z toho deset na 1. stupni a čtyři na 2. stupni. Celkový
počet žáků byl v tomto školním roce 278.

II.

Práce výchovného poradce se zaměřovala na metodickou a informační činnost. Především na
usměrňování a sjednocování diagnostiky žáků. Seznámení učitelů s právními předpisy
z oblasti výchovného poradenství. Dále poskytovala poradenské služby rodičům a učitelům při
jejich práci s dětmi. Po celý rok probíhala spolupráce s psychology z PPP Kohoutova a SPC
Štolcova. Spolupracovala s policií a s orgány sociální péče.

III.

Výchovná poradkyně zajišťovala práci s žáky s výukovými a výchovnými problémy. Dále
zabezpečovala také péči o integrované žáky. V letošním školním roce bylo integrováno 14
žáků, z toho 4 pro poruchy učení, 6 pro poruchy chování a 3 autisté a jeden s lehkým
mentálním postižením. Na 1. stupni bylo integrováno devět žáků a na 2. stupni pět žáků.
Všichni integrovaní žáci pracují podle individuálních studijních plánů, které vypracovává
třídní učitel s pomocí výchovné poradkyně. U šesti žáků pracovali asistenti pedagoga. Všichni
asistenti úzce spolupracovali s třídní učitelkou, výchovnou poradkyní a s rodiči, aby co
nejlépe zajistili vzdělávání těchto integrovaných žáků. Výchovná poradkyně zabezpečovala
jejich metodické vedení. Práce s asistenty je pro žáky velmi přínosná. Většina se postupně
zlepšila a rodiče i nadále žádají o tuto podporu ve výuce. Spolupráci s těmito žáky
zabezpečovala PPP Kohoutova a SPC Štolcova.

IV.

Na 1. stupni bylo letos svoláno pět výchovných komisí a proběhly také pohovory třídních
učitelek s rodiči problémových žáků. Nejčastěji se řešily výukové problémy, zvýšená absence
a nevhodné chování. Spolupráce s některými rodiči byla dobrá a společně jsme hledali vhodná
řešení, která by vedla k nápravě. Byli i rodiče, kteří se na výchovnou komisi nedostavili, a to
bylo následně řešeno s orgány péče o děti.

V.

Na 1. stupni byla velmi dobrá spolupráce mezi učiteli a výchovnou poradkyní a tím se nám
většinou dařilo eliminovat problémy v jejich počátcích a úspěšně je řešit.

VI.

Na 2. stupni byla letos svolána jedna výchovná komise.

VII.

Na obou stupních probíhaly také pohovory rodičů s třídním učitelem za asistence výchovné
poradkyně. Řešila se především doporučení k vyšetření v PPP a SPC.

VIII.

I v letošním školním roce výchovná poradkyně spolupracovala u zápisu žáků do prvních tříd.
Doporučovala rodičům dětí, u kterých byla zjištěna školní nezralost, vyšetření v PPP nebo
SPC kvůli případnému odkladu školní docházky.

IX.

Výchovná poradkyně se na 2. stupni věnovala poradenské činnosti pro rodiče a žáky 9. tříd
k volbě povolání. Ve spolupráci s rodiči podporovala a usměrňovala zájmy o studium na
středních školách. Zajišťovala distribuci materiálů k volbě povolání, organizovala návštěvy
náborářů ze SŠ. Žáci navštívili SOŠ a SOU Trnkova, Úřad práce v Brně a Veletrh středních
škol. Zde mohli získat konkrétní informace o středních školách a o možnostech uplatnění na
trhu práce.

X.

V tomto školním roce žáci opět mohli dát pouze dvě přihlášky. Letos nám odcházelo pouze 15
žáků deváté třídy. V prvním kole bylo přijato 13 žáků, pouze 2 žáci byli přijati v druhém kole.
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Na gymnázium byli přijati 3 žáci, na střední odborné školy 7 žáků, na střední průmyslové
školy 3 žák a na střední odborná učiliště 2 žáci.
XI.

Na gymnázia se hlásili žáci 7. a 5. ročníků, ze sedmého ročníku byl přijat 1 žák a z pátých
ročníků 0 žáků.

XII.

V letošním školním roce probíhala také spolupráce se školní družinou. Probíhaly konzultace o
chování žáků a o spolupráci s rodiči. Problémy se řešily aktuálně a k oboustranné
spokojenosti.

XIII.

Výchovná poradkyně také úzce spolupracovala se školním preventistou v oblasti sociálně
patologických jevů. Především v odhalování a řešení těchto jevů. Brzké odhalení problémů a
problémových jedinců a pohovor mezi nimi a třídním učitelem, výchovným poradcem
ředitelem školy vedl k tomu, že se počet negativních jevů na škole snížil.

XIV.

Celkové klima školy bylo v letošním školním roce pozitivní, učitelé na obou stupních
vzájemně spolupracovali a řešili všechny negativní jevy v počátcích. Výchovná poradkyně
měla všechny dostupné informace od třídních učitelů průběžně, a tak spolupráce mezi učiteli,
výchovnou poradkyní, rodiči a žáky byla konstruktivní a přínosná.

V Brně 20. května 2012

zpracovala: Mgr. Veronika Haroková
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 5
Přehled důležitých akcí školy ve školním roce 2012/2013
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Kolektiv vyučujících prvního a druhého stupně
Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, II. stupeň 73 žáků

Akce pořádané ve škole:
Testování žáků 5. a 9. ročníků v rámci testování prováděného ČŠI.
Projektové dny:
Vánoční jarmark a Vánoční dílny
Den Země s ekologickou konferencí – „Jíme zdravě“ - strava člověka, ekofarmy, vaření ve
vegetariánské kuchyni
Kolo jako nejekologičtější dopravní prostředek – ke Dni Země
Vzdělávací akce:
Edukativně stimulační skupinky – kurz pro předškolní děti a jejich rodiče
Konzultační návštěvy Mgr. Absolónové a Mgr. Hrabalové z PPP Kohoutova pro vyučující
Soutěže:
Pythagoriáda
5. tříd
Do městského kola postoupila Žižlavská Eliška a Chabičovský Petr
6. tříd
Do městského kola postoupili Marešová Kateřina a Jůzová Karolína
7. tříd
Do městského kola postoupil Socha Jakub
Matematické soutěže:
Klokan,
Klokánek
Cvrček
Mateso
Olympiáda v AJ
školní kolo pro 2. stupeň
Biologická olympiáda
Školní a okresní kolo – J. Socha a J Ferdinand
Karlovanský skřivánek – pěvecká soutěž
Vítěz městskho kola – žák 4. ročníku Andrej Holoubek
Pravidelný sběr papíru – Sotěž s panem Popelou
Celá škola
Pravidelný sběr elektroodpadu – Recyklohraní
Celá škola
Superstar ŠD – zpěvácká interpretační soutěž
Školní a městské kolo – Jedličková Anna a Andrej Holoubek
Karlovarský skřivánek – zpěvácká interpretační soutěž
Školní, oblastní a městské kolo – Andrej Holoubek
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Sportovní akce MZŠ Kamenačky
2. 10. 2012
Zborovského závod branné zdatnosti-Bílá hora.
18. 10. 2012
Turnaj ve florbalu – chlapci – ll.stupeň
8. 11. 2012
Turnaj MZŠ-Kamenačky ve florbalu-chlapci II.st.
12. 11. 2012
Šachový turnaj na ZŠ_Kuldova.
26. 11. 2012
Turnaj ve florbalu MZŠ-Kamenačky-dívky II.st.
3. 12. 2012
Mikulášský turnaj na Gymnáziu Hády – smíšená družstva ll. St.
11. 3. 2013
Turnaj MZŠ-Kamenačky-dívky II.st. - přehazovaná
14. – 19. 1. 2013 LVK - Němčičky – 1. stupeň
18.2.2013
Turnaj MZŠ-Kamenačky v přehazované-dívky II.st.
18. – 22. 3. 2013 LVK – Beskydy – 2. stupeň
27. 3. 2013
Velikonoční laťka- skok vysoký na ZŠ-Krásného
15. 4. 2013
Přebor MZŠ-Kamenačky ve skoku dalekém chlapci i dívky.
14. 5. 2013
Rakousko-Gars am Kamp-Mezinárodní přespolní běh.
31. 5. 2013
Turnaj brněnských ZŠ v malé kopané.
21. 6. 2013
Sportovní den MZŠ Kamenačky – florbal – přehazovaná
20. -21. 6. 2013 Židenický pohár ve fotbalu při účasti reprezentace z Gars am Kampu-Rakousko
7. 6. 2013
Šachový turnaj – ZŠ Kuldova – ŠD
Akce, kterých se zúčastnila celá škola nebo její část:
Recyklohraní – sběr starých elektrospotřebičů a starých baterií
Sběr starého papíru – několikrát ročně – zisk finančních prostředků pro nadaci školy
Pedagogická osobnost Židenic – ocenění převzala Mgr. Marie Vaňková
Lamacentrum
ZOO Ostrava
SOŠ Trnkova
Úřad práce
Vánoční koncert
Vánoční besídky pro rodiče
PPP Sládkova
Úřad práce města Brna – 9. ročník

Výstava - letohrádek Mitrovských
Jeden svět na školách – 6. a 7. ročník
Malování na vrata školy a malování vstupních prostorů – Sluníčko + rozsvícení sluníčka
Třídění odpadů – Tonda obal (přednáška)
Terénní exkurze Bílá hora – ekologická praktika
Spaní ve škole
Slavnostní pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
Vlastivědné procházky městem Brnem – 3. a 4. ročník
Dětský karneval školní družiny pro žáky 1. stupně
Halloween – program 1. stupně a školní družiny – Halloweenské koledování
Adventní dílny - program 1. stupně a školní družiny
Putování Adršpachem – žáci a učitelé 7., 8. a 9. tříd
Knihovna Jiřího Mahena na Staré osadě – Brněnské pověsti
Divadlo Barka – Schválnosti princezny Schválničky
Divadlo Radost – „Rychlé šípy“, Zvědavé slůně
Den otevřených dveří na MZŠ Kamenačky
PPP Hlinky – profesní orientace – 9. ročník
Setkání s přáteli ze školy v rakouském Gars am Kamp plus sportovní soutěže mezi školami
Koncert ve škole skupina Forrest Gump
Koncert ve škole skupina Réva
Výukové programy:
Plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd – ZŠ Holzova
Pasivní dům – ekologická exkurze – 7., 8. a 9. ročník
Přírodovědná stanice Kamenačky – Obrázky kombinovanou metodou
Přírodovědná stanice Kamenačky – Členovci
Přírodovědná stanice Kamenačky – Plazi a obojživelníci
Přírodovědná stanice Kamenačky – hlodavci
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Přírodovědná stanice Kamenačky – Ježek ma jeho svět
Planetárium a Exploratorium
PPP Sládkova – preventivní program Třída jako tým, Popletené pohádky, Ach ty vztahy
PPP Sládkova – Zážitky na dluh – protidrogová prevence – ll. stupeň
PPP Sládkova – Kyberbezpečno – 8. ročník
Prevence úrazů páteře a míchy – ll. stupeň
Eko-centrum Veronica – Co ukrývá Stránská skála
Eko–centrum Lipka – Vlčí stezky – 4. ročník
Eko–centrum – Jak se dělá elektřina
Eko–centrum Rozmarýnek - Ferda mravenec ve vodní říši, Čarodějné býlí
HZS Jmk – Hasík – l. stupeň
Jezírko Soběšice – přespání žáků 1. roč. – komunitní a ekologický program
Knihovna Jiřího Mahena Stará Osada – l. stupeň
PČR OO Brno-Židenice – preventivní skupina – PČR ve škole – přednášky s dotazy a ukázky činnosti
Technické muzeum – výukový program 7., 8. a 9. třída
Empík Malý cyklista – 4. A – Jan Samek - celoměstské kolo
Empík Malý cyklista – 4. B – 48. Veronika Tesařová - celoměstské kolo
V Brně 26. června 2013

kolektiv vyučujících prvního a druhého stupně
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela

20

Výroční zpráva školy za školní rok 2011/ 2012, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

Příloha č. 6
Hospodaření školy v roce 2012
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Hospodář a účetní školy
Státní rozpočet
Dotace 33353
Dotace 33123
celkem

příjmy
11 898 800,00
674 100,00
12 572 900,00

přímé náklady
EU

Statutární město Brno - městská část Brno Židenice
Výnosy
Dotace MČ
Dotace MČ
plavání
Dotace MB
plavání
prodej služeb
vlastní výkony
čerpání fondů
ostatní výnosy
úroky

čerpání
11 898 800,00
674 100,00
12 572 900,00

3 271 000,00
42 218,00
38 000,00
501 091,00
283 479,00
53 009,00
43 791,00
16,25
4 232 604,25

Náklady
materiál
energie
opravy
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
ZP, SP
zákonné sociální náklady
Náklady z DDHM
jiné ostatní náklady
odpisy

384 477,19
972 889,20
638 982,20
3 485,00
2 995,00
1 309 707,67
106 320,00
8 942,00
101 818,00
162 146,00
64 355,00
237 851,00
3 990 938,26

HV 2012 hlavní činnost

241 665,99
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Doplňková činnost
Výnosy

pronájmy
Náklady
energie
osobní náklady

604 848,50

HV 2012 doplňková činnost

216 208,50

222 384,00
166 256,00
388 640,00

V Brně 20. září 2013

zpracoval: Věra Moudrá
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela

10.0 Závěr
10. 1. Vyjádření
Výroční zprávu za školní rok 2012/ 2013 Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 četli a
schvalují:
za Školskou radu MZŠ Kamenačky 3591/4

za MZŠ Kamenačky 3591/4

Helena Martenková, v. r.
členka školské rady

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

……………………………………..

…………………………………

V Brně dne 3. 10. 2013
……………………………………...
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