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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

5

4

93

18,60

15

9

304

20,26

Celkem

Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu
211
21,10

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:
Mgr. Petra Janásková - předsedkyně Školské rady – členka za rodiče
Mgr. Michaela Vaňáčková - členka za rodiče
Helena Martenková - členka za rodiče
Bohuslava Pešková – členka za zastupitele obce
Dušan Smrček - člen za zastupitele obce
Doc. Ing. Josef Huleja, Csc. - člen za zastupitele obce rezignoval ke 14. 4. 2014
Marek Svitavský – zvolen - člen za zastupitele obce od 14. 4 2014
Bc. Ondřej Hofman
Mgr. Hana Navrátilová
Emílie Žáková
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Změny ve školské radě ke 31. 8. 2014: Mgr. Michaela Vaňáčková – zvolena za rodiče,
Marek Svitavský – zvolen za zastupitele k 14. 4. 2014, Doc. Ing. Josef Huleja, Csc. - člen
za zastupitele obce rezignoval k 14. 4. 2014, Bc. Ondřej Hofman - zvolena za pracovníky školy,
Emílie Žáková - zvolena za pracovníky školy. Mgr. Petra Janásková, členka za rodiče – zvolena
Školskou radou předsedkyní Školské rady.
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
ŠVP pro základní vzdělávání
Masarykovy základní školy
Brno, Kamenačky 3591/4,
verze 4 – srpen 2013
Platnost od 1. 9. 2013.

Číslo jednací
MZŠ 526/2013

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

215

ostatní*

30

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
41

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: 2
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 3
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
2.1. 4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 7
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2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
1
2
0
0
4

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

Ženy
6
7
4
2
0
17
3

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet zúčastněných
pracovníků
Pedagogika, psychologie
0
Cizí jazyky
2
Umění, estetika
0
Speciální pedagogika, SVPU
2
Informatika, PC, SIPVZ
21
Společenské vědy
0
Legislativa, řízení, ekonomie
3
Sport, TV, turistika
1
Vých. poradenství, prevence soc.pat.jevů
1
Alternativní pedagogika
0
Přírodní vědy/matematika
1/2
Technické vědy
0
Český jazyk a literatura
2
Zdravotnictví, BOZP, PO
1/2/1
Jiné – Ekologie, odpady / pedagogika volné času
1/1
Celkem
21
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
2.
39
3.
41
4.
34
5.
44
Celkem za I. stupeň 203
6.
35
7.
21
8.
21
9.
11
Celkem za II.
88
stupeň
Celkem za školu 291

Prospělo s
vyznamenáním
44
35
30
26
11
146

Prospělo

Neprospělo Opakuje

1
4
11
7
33
56

0
0
0
1
1
2

0
0
0
1
1
2

8
4
4
1
17

26
15
16
10
67

4
2
1
1
5

2
2
1
0
4

163

123

7

6
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3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
4
2

% z počtu všech žáků školy
1,37
0,68

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 306
průměr na jednoho žáka: 1,05……

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

Počty přijatých žáků

4 leté
studium
1

Gymnázium
6 leté
8 leté
studium
studium
1
6

SOŠ

SOU

10

0

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

%

11
1/6
18

100
4,5/13,33
6,185

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 16.
Důvody: rodinné důvody, stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21
Důvody: rodinné důvody, stěhování,
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
I.

Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Sdělování poznatků při bleskových šetřeních e-mailem.

II.

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
I. Běžné revizní prohlídky spotřebičů a různých částí školy včetně komínů a výtahu
příslušnými kontrolními orgány, výsledky - bez závad.
II. HS JmK v souvislosti s kolaudací staveb hygienické kabinky pro dívky, prostorů školního
klubu, jídelny, výdejny a školních dílen. Zjištěné nedostatky ve lhůtě odstraněny.
Při následné kontrole – bez závad.
III. HS JmK v souvislosti s hlukovou studií k projektu hřiště a tělocvičny. Zjištěné skutečnosti
zapracovány do projektu.
IV. Vnitřní audit, kontrola provozu a funkčnosti HACCP, vnitřní audit a kontrola kritických bodů
ve školní výdejně stravy. Kontrolu prováděla MVDr. Dana Walterová z firmy DW Hygiena,
s.r.o., Byly shledány drobné závady.

III.

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
V. Zjištěné nedostatky ve lhůtě odstraněny. Při následné kontrole – bez závad, popř. byly
zjištěné skutečnosti zapracovány do projektů.
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5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
15
0
61

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet odvolání
0
0
0

6.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Cizí jazyky anglický
Náboženství

4/ / / /
*

Počet žáků
/ /

*

53 / /

/

/

0

0

Přírodní vědy

0

0

Společenské vědy

1

12

Sport, TV

4

47

Technické vědy

0

0

Umělecké obory

1

11

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.
V pedagogickém sboru došlo ke změnám.
II. Paní učitelka Mgr. Karla Poláchová převzala třídnictví jedné z pátých tříd a plně se také
věnovala funkci výchovného poradce. Proto začala studovat specializační studium, které podle
našich školských předpisů představuje nezbytnou podmínku pro výkon činnosti výchovného
poradce. První rok studia úspěšně dokončila.
III. Na první stupeň nastoupili mladí učitelé. Paní učitelka Mgr. Petra Potfajová byla čerstvou
absolventkou, paní učitelka Mgr. Anna Mošťková měla několikaletou praxi. Z místa mimo
Brno přišel pan učitel Mgr. David Filipi, jako třídní učitel prvního stupně. Ten ovšem během
měsíce dubna ukončil po dohodě se zaměstnavatelem pracovní poměr. Při kontrole osobních
dokladů pracovníků bylo totiž zjištěno, že výpis z rejstříku trestů, který předložil při nástupu
do zaměstnání, je falešný. Do konce školního roku u žáků této třetí třídy pracovala jako třídní
učitelka paní Mgr. Danuše Sklenářová a následně pan Mgr. Pavel Kubíček.
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IV. Na místě učitelky českého jazyka a dějepisu na druhém stupni začala pracovat další čerstvá
absolventka, paní učitelka Mgr. Marie Pohorská. Tělesnou výchovu a zeměpis začala vyučovat
p. učitelka Mgr. Tereza Langová. Před nástupem na naši školu měla již několikaletou praxi.
V. Paní Mgr. Veronika Habánová, pokračovala v práci metodičky prevence a v závěru školního
roku úspěšně dokončila odborné specializační studium a to s výborným prospěchem. Mimo to
zůstala dále vyučující českého jazyka a dějepisu a třídní učitelkou.
VI. Paní učitelka Mgr. Martina Zavřelová, vyučující matematiky, zeměpisu a informatiky převzala
naplno funkci koordinátora ICT a kromě výuky matematiky a informatiky se intenzivně
věnovala školní počítačové síti, projektům z oblasti ICT a částečné správě školních serverů.
VII. Na rodičovskou dovolenou odešla těsně po skončení školního roku paní Mgr. Anna MošťkováDubjaková. Její pracovní poměr skončil uplynutím lhůty jednoho roku. Z mateřské dovolené
se navrátila p. Mgr. Petra Tichá, měla avizováno učit v jedné z budoucích prvních tříd
ve školním roce 2014/2015.
VIII. Kolektiv vychovatelek školní družiny posílila paní vychovatelka Mgr. Eva Janošová.
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. Nové předpisy byly důvodem, proč
Odbor výstavby a územního plánování městské části Brno-Židenice trval na vyjádření odborníků
z Brněnských vodáren a kanalizací. Do projektu bylo údajně nutno nově zahrnout i retenční nádrž
na zachycení dešťových vod v odhadované ceně okolo miliónu korun. Tato skutečnost realizaci
projektu podstatně zdržela. Sousedé školy byli na jednáních v přítomnosti zastupitelů, projektantů
a úředníků seznámeni s projektem. Vyslovili některé drobné námitky a požadavky, které byly
projektantem vypořádány, a ke všem bylo v projektu přihlédnuto. Následně sousedé souhlasili se
stavbou a srpnu 2014 bylo zahájeno sdružené stavební a územní řízení. Na ÚMČ proběhlo
výběrové řízení na projektanta, který zhotoví prováděcí dokumentaci. Vybraný architekt navštívil
školu a předběžně se seznámil se stavbou.
II. Těsně před zahájením školního roku skončila rekonstrukce suterénu budovy Kamenačky 4.
Probíhala celé období školních prázdnin školního roku 2012/2013 a drobnými úpravami, výrobou
nábytku na míru do jídelny a hygienickými kontrolami přesáhla do školního roku 2013/2014.
Definitivně, bez dalších zásahů, začal provoz výdejny a jídelny běžet v listopadu 2013. Školní
dílny byly zprovozněny od ledna 2014. Rozsah rekonstrukce byl zásadní. Týkal se školní jídelny,
výdejny stravy, přilehlých obslužných prostor, vše včetně sítí a části podlah a školních dílen.
Prostor jídelny byl zvětšen o místo pro 6 stolů. Do výdejny stravy byla dodána zánovní myčka
nádobí ze ZŠ Gajdošova. K ní byly na míru vyrobeny nerezové mycí stoly. Nově byl zřízen odtah
par. Kompletní rekonstrukcí prošel výtah do suterénu školy, kterým se sváží strava do výdejny.
Nově byla zřízena umývárna kontejnerů na stravu. V části suterénu byly jako součást
rekonstrukce položeny nové sítě – odpady, plynové potrubí, vodovodní potrubí a elektroinstalace.
Nově byly rozvrženy a zazděny vestavěné skříně. Do jídelny byl dokoupen nábytek a speciální
nábytek byl vyroben svépomocí.
III. V období hlavních školních prázdnin školního roku 2013/2014 byl na budově Kamenačky 2
realizován projekt opravy střechy. Projektová a realizační příprava, posouzení stavu krovů a
střešního pláště včetně zjištění výskytu larev tesaříka a sanace nejohroženějších míst byly
prováděny během zimy a jara 2013/2014. Investorem celé akce byl ÚMČ Brno-židenice a úřad
také administroval potřebná výběrová řízení. V průběhu prací byly vyměněny části střešní
konstrukce krovů, latí, byla položena parotěsná fólie a střešní krytina. Jak vyměněné trámy, tak
zbytek původní konstrukce byly impregnovány proti vodě a škůdcům. Práce skočily v termínu –
poslední týden v srpnu 2014.
IV. Byly vymalovány prostory budoucích šaten na prvním stupni, dvě třídy celé a opraveny malby
v dalších třídách a na chodbách. Na druhém stupni byly natřeny všechny vnitřní dveře v budově.
Barvy si volili pracovníci po konzultaci sami.
V. V budově Kamenačky 2 pokračovala rekonstrukce podlah učeben, tentokráte ve dvou třídách.
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VI. Opět v budově Kamenačky 2 byl rekonstruován úložný prostor školní družiny. Byl přestavěn
na zateplený sklad, který byl vybaven stávajícím nábytkem.
VII. V budově Kamenačky 2 bylo zřízeno pracoviště výchovného poradce s kanceláří, archivem a
jednací částí pro výchovné komise.
VIII. Z herny školní družiny v části budovy Kamenačky 2 přilehlé k ulici Táborská byla zařízena běžná
školní třída. Byl zakoupen nový nábytek, adaptován nábytek stávající a instalována nová tabule.
Původní tabuli věnovala škola Technickému muzeu v Brně do jeho sbírkového fondu.
IX. Na školním dvoře byl instalován stojan na kola, což bylo přání žákovského parlamentu. V jeho
blízkosti byl zřízen skladovací prostor oddělený od prostoru dvora mříží. Odpadové hospodářství
školy na druhé straně dvora bylo zcela zrekonstruováno a odděleno pevnou konstrukcí ode dvora.
Pro děti byly v rámci rekonstrukce připraveny tabule na kreslení. Jako příprava na budoucí
realizaci projektu hřiště byly odstraněny staré houpačky. V pískovišti byl vyměněn písek. Školní
dvůr byl uklizen a vyčištěn.
X. Horolezeckou výškovou technikou pokračovalo postupné odstraňování zvětralých a
odpadávajících kusů omítek nad chodníky do ulice Kamenačky i nad částmi dvora u obou budov
základní školy.
XI. Projekt „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 pokračoval tvorbou digitálních
učebních materiálů. Zpracovávali je vyučující. V multimediální učebně v budově Kamenačky 4
byly postupně odlaďovány přístupy žákovských tenkých klientů na servery. Servisní firmě UNIS
se problém s přihlašováním klientů dařilo řešit jen částečně.
XII. V tělocvičně byla několikrát opravována podlaha, vždy po zvlnění vlivem vlhkosti. Pokaždé šlo o
havarijní situaci, během které byla tělocvična mimo provoz. Žáci za hezkého počasí cvičili na
dvoře školy, za deštivého počasí necvičili. Vlnící se podlaha tělocvičny velmi negativně
ovlivňovala provoz a naplňování rozvrhu celé školy.
XIII. V budově Kamenačky 2 byl svépomocí zřízen sklad pomůcek prvního stupně, staré a nepotřebné
pomůcky byly vyřazeny a byla provedena podrobná inventura. Část skladu je využívána také jako
sklad učebnic.
7.3 Vybavení a pomůcky
I. Ve čtyřech učebnách druhého stupně byly nainstalovány moderní dataprojektory, které jsou
kompatibilní se notebooky vyučujících. Na promítání byla k projektorům nainstalována nová
plátna.
II. Některé nefungující notebooky byly nahrazovány novými.
III. Na první i druhý stupeň školy byly postupně dokupovány pomůcky jako sady obrazů, mapy atd.
dle potřeb jednotlivých předmětů a vyučujících.
IV. V projektu „Interaktivní výuka“ pokračuje škola dle harmonogramu.
V. Do jedné třídy prvního stupně byl zakoupen nový žákovský nábytek, lavice, židle a katedry.
7.4 Další souvislosti
I. Škola pokračovala v 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. Jeden
z automatů na nápoje firmy Coca-Cola byl odstraněn a byl proveden výběr nového dodavatele
služeb. Byla vybrána firma Nápojové automaty, která provedla ochutnávku pro rodiče během
třídních schůzek na jaře 2014. Ohlas byl pozitivní, s firmou byla podepsána smlouva na příští
školní rok. I mezi majiteli a provozovateli dalších stravovacích automatů a školou je 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 na pozemku školy. Majiteli stánku bylo doporučeno stánek revitalizovat nebo
vyměnit.
8
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VII. Pokračoval smluvní vztah DDM Junior, Přírodovědnou stanicí a školou.
VIII. Škola pokračovala v partnerském vztahu se základní školou sportovního typu z rakouského Gars
am Kamp. Garantem partnerství byl ÚMČ Brno-Židenice. Žáci židenických škol se na základě
tohoto partnerství v červnu 2014 účastnili sportovních her v rakouském Gars am Kamp.
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): Finanční prostředky
z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Finanční prostředky
na zajištění základního plaveckého výcviku ze zdrojů MMB -31000,-Kč. (MMB/0144943/2014) a ze
zdrojů ÚMČ Židenice -22680,- Kč (BZID/08606/14) obojí na kalendářní rok 2014.

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

Ročník
2.
2., 3., 5., 6.,
5., 6.,
6., 7.,

Počet žáků
1
2+1+2+1=6
1+1=2
2
11
9
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8.4 Skupinová integrace
Typ postižení

celkem
V Brně dne: 14. 6. 2014

Ročník
0
0
0
0

Počet žáků
0
0
0
0

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. 6. 2014

zpracoval: ředitel školy, Mgr. Jiří Šebela

10

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/ 2014, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

Příloha č. 1
Minimální preventivní program
školní rok 2013 – 2014
Náš MPP navazoval na předcházející školní roky. Pokračovali jsme v prevenci jak na 1., tak i
na 2. stupni školy. Od září vykonává funkci nová výchovná poradkyně Mgr. Karla Poláchová.
Plnění cílů:
Dlouhodobé, všeobecné cíle jsou zařazovány pravidelně do plánů vyučujících na každý školní
rok, rovněž jsou důležité pojmy zmiňovány na poradách. Jedná se především o vytváření
dobrých školních kolektivů, prevenci proti šikaně, kyberšikaně, prevenci kouření a alkoholu,
prevenci kriminality, záškoláctví, zdravý životní styl apod.
Specifické oblasti a konkrétní činnosti:
I.

Ohledně práce v třídních kolektivech (zlepšení mezilidských vztahů a komunikace ve třídě) se
dostala problémová třída do 9. ročníku. Počet žáků zůstal i nadále malý, pouze 11. Třída je
nastavena a otevřena spolupráci a celkově myslím zklidněná, dospívající. Výbornou práci
odvedla TU, která je přivedla až do 9. ročníku. I přesto jsme i letos zaznamenali problémy
s chováním v některých hodinách. Třída se letos zúčastnila vodáckého kurzu společně se třídou
8. A. Její chování bylo bezproblémové až na drobné neshody s jedním spolužákem. Třída se
zúčastnila i dalších akcí, které směřovaly k nápravě vztahů ve třídě. Jedná se o třídu
zmiňovanou i v předcházejících zprávách.
Výrazná práce TU s třídním kolektivem v 7. A. Třída prošla již několika intervenčními
programy, ve spolupráci s TU probíhá spolupráce s PPP Brno, Sládkova při řešení problémů. I
přesto jsme letos ve třídě řešili šikanu – chlapecká skupinka vedena jedním žákem proti skupině
slabších žáků. S hlavním agresorem proběhla výchovná komise, veřejná omluva před třídou a
usmíření. V únoru navíc došlo k nabourání do facebookového účtu a emailu jednoho žáka ze
třídy. Viník se nepřiznal, ale vyšetřování na něj jasně ukazuje. Tento problém řešila ŠMP ve
spolupráci s TU a VP – promítnuto DVD Seznam se bezpečně, beseda se třídou – jak se chránit
na internetu. Třída je od šestého ročníku spojena ze dvou tříd. Letos přibyla nová žákyně, která
se bez problému adaptovala. Problémy v kolektivu a vzájemné spolupráci třídy jsou řešeny, ale
nadále přetrvávají, byť ve slabší míře. Jedna žákyně odchází na gymnázium, dvě žákyně
propadají do nižšího ročníku.
Letos vygradovaly problémy ve třídě 6. A. Na podzim jsme vyšetřovali šikanu, hlavní agresor
byl kvůli svému stále narůstajícímu agresivnímu chování umístěn na dva měsíce do SVP
Veslařská (původ problémů je v nefungující rodině), po jeho návratu proběhl dne 12. 2. 2014
program od SVP na zlepšení vztahů ve třídě a začlenění problémového žáka zpět do třídy. Dále
ve třídě proběhl preventivní program z PPP Brno, Sládkova dne 13. 12. 2013 Komunikace hrou
za nepřítomnosti žáka umístěného v SVP. Se žákem byla po návratu podepsána smlouva se
školou. Došlo ke zlepšení vztahů ve třídě, i když žáka samotného čeká ještě dlouhá cesta ke
zlepšení jeho chování. Dále řešeno napadení mladšího spolužáka jiným žákem této třídy –
proběhla výchovná komise s rodiči žáka.
Letošní 8. třída - v loňském roce řešeny problémy s některými učiteli u kulatého stolu, letos se
tyto problémy objevovaly pouze okrajově – řešeno mezi TU, učitelem a žáky. Od dubna je ve
třídě nový žák, který se od začátku jevil jako problémový – špatné studijní výsledky, údajný
vliv party z minulé školy apod. Tyto problémy u nás také – neomluvené hodiny, špatná
spolupráce s matkou, neprospívá z pěti předmětů a bude opakovat ročník. Ve třídě ale nemá
kázeňské problémy, ostatní žáci ho nepřijali a fungují spolu pouze v jakési symbióze. Nový žák
tíhne spíše k žákům ze sedmého ročníku, kteří jej obdivují.
Problémy s jednotlivými žáky ve třídě 6. B – kolektiv dětí, které jsou obecně slabší – sociálně,
prospěchově, mnoho specifických poruch učení, problémy s chováním a neomluvenými
hodinami (řešeno s rodiči na výchovných komisích), navíc je zde žák s Aspergerovým
syndromem, který se letos ocitl na svém učebním maximu. Objevují se neshody mezi zbytkem
třídy, narušuje výuku. Řešeno s VP ve spolupráci s PPP – co dál příští rok? Ze třídy odešli
během roku tři žáci a tři noví přišli. Do kolektivu se začlenili bez problémů.
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V 5. B řešeny zárodky šikany na podzim, agresor se omluvil před třídou, proběhla výchovná
komise s matkou, žák ale v pololetí přešel na jinou školu. Na základě těchto problémů třída
absolvovala 27. 2. 2014 intervenční program od PPP Brno Sládkova. Výborná je zde především
práce TU, které pomáhá asistent pedagoga. V současné době je třída bezproblémová.
Ve všech třídách pracuje společně se ŠMP i výchovná poradkyně, která nastoupila v září.
Vzájemná spolupráce mezi ŠMP a VP je velmi dobrá.
II.
o
o
o
o
o
o
o
III.

Absolvovány objednané preventivní programy v PPP Brno Sládkova (5. – 9. ročník)
5. A - Třída jako tým (11. 2. 2014)
5. B - Intervenční program (27. 2. 2014)
6. A - Komunikace hrou (13. 12. 2013)
6. B - Komunikace hrou (7. 1. 2014)
Intervenční program zaměřený na stmelení kolektivu (18. 3. 2014)
7. A - Komunikace hrou (6. 12. 2013)
8. A - Aby bylo kyberbezpečno (30. 1. 2014)
9. A - Ach, ty vztahy (14. 1. 2013)
Dopravní výchova na 1. stupni proběhla v rámci projektu Empík cyklista ve
spolupráci s MP. Účastnili se jí žáci 4. tříd, kteří získali průkaz cyklisty. Na dopravním
hřišti na kole děti zažily samotné situace.

IV. Třídy 8. A a 9. A se zúčastnily Branného závodu Městské policie Brno – Železný Empík
dne 16. 6. 2014. 8. A získala třetí místo.
V.

22/11 2013, 7. A - přednáška – Prevence alkoholu na školách

VI. 28/11 2013, 8. A – Prevence úrazů páteře a míchy
VII. 16/12 2013, 8. A + 9. A – přednáška Seriózně o sexu
VIII. 25/10 řešena stížnost matky žáka z 1. třídy (TU Hana Navrátilová) na údajnou šikanu
dětí od deváťáků – řešeno s TU obou tříd, ŠMP a ŘŠ – nepochopení, věc vyřešena.
IX. Děti z 5. ročníku dne 2. 12. 2013 viděli v MČ Brno Vinohrady muže, který se obnažoval
ŘŠ oznámil policii.
X.

Velkým kladem se stále více jeví vysoká úroveň spolupráce jednotlivých učitelů mezi
sebou.

XI. Ve schránce důvěry jsem našla celkem 4 zprávy – neshody mezi hochy a dívkami v 6. B
– předáno TU; stížnost žáků na rodiče druhého žáka – předáno ŘŠ, stížnosti na chování
žáka z 5. A – řešeno s TU.
XII. Záškoláctví: neomluvené hodiny – do 10 hodin řešeno dvojkou z chování (4 žáci), nad
deset hodin řešeno trojkou z chování (3 žáci) Tentokrát se podílelo více tříd – 4. A, 5. B,
6. B, 8. A, 7. A. Řešeno s rodiči na výchovných komisích ve spolupráci s OSPOD.
XIII. V 7. a 8. třídě byly promítnuty filmy o bezpečnosti na internetu – Seznam se bezpečně,
které jsou dobře zpracované formou jednotlivých příběhů. Filmy velmi zaujaly a příštím
rokem je opět promítneme v sedmých třídách. O nebezpečí kyberšikany se průběžně učí
v hodinách občanské výchovy, doplňuje se besedami a filmy.
XIV. Zúčastnili jsme se promítání filmů v rámci festivalu Jeden svět, které je zaměřeno na to,
aby si děti uvědomily, že nejen ony jsou na světě, ale i jiní a se závažnějšími problémy.
XV. Kouření ve škole – v tomto školním roce se takový případ nevyskytl. Bohužel velkým
problémem zůstává úroveň mluvy o přestávkách.
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XVI. Volnočasové aktivity – především sportovní aktivity, ping-pongový kroužek, keramika,
řada kroužků na 1. stupni.
XVII. V hodinách občanské výchovy, tělocviku, praktických činností a přírodopisu se velmi
dbá na výchovu ke zdravému životnímu stylu.
XVIII. Sledujeme zlepšení chování žáků především na akcích mimo školu (výlety, návštěvy
muzeí, exkurze)
V Brně 20. 6. 2014

zpracovala:

Mgr. Veronika Habánová
Školní metodik prevence
Ředitel školy:
Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 2
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2013/2014
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Výchovný poradce: Mgr. Karla Poláchová
I. Ve školním roce 2013/2014 zabezpečovala výchovné poradenství na 1. i 2. stupni Mgr. Karla
Poláchová.
II. Práce výchovného poradce se zaměřovala na metodickou a informační činnost. Výchovná
poradkyně poskytovala poradenské služby rodičům a učitelům při jejich práci s dětmi.
Spolupracovala s psychology a speciálními pedagogy z PPP a SPC (především PPP Kohoutova a
SPC Štolcova). Dále spolupracovala s policií a orgány sociální péče.
III. Výchovná poradkyně se starala o žáky s výukovými a výchovnými problémy. Dále
zabezpečovala péči o integrované žáky. V letošním školním roce bylo integrováno celkem 11 žáků, z
toho 2 pro vývojové poruchy učení, 6 pro vývojové poruchy chování, 2 autisté a 1 žák s těžkou
vadou řeči. Na 1. stupni bylo integrováno 7 žáků a na 2. stupni 4 žáci. Všichni integrovaní žáci
pracují podle individuálních vzdělávacích plánů. 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.
IV. Na 1. a 2. stupni bylo letos svoláno 11 výchovných komisí a proběhly také pohovory třídních
učitelů s rodiči problémových žáků. Nejčastěji se řešily výukové problémy, zvýšená absence,
podezření na skryté záškoláctví 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 obou stupních probíhaly také pohovory rodičů s třídním učitelem za asistence výchovné
poradkyně. Řešila se především doporučení k vyšetření v PPP a SPC. Na vyšetření do PPP bylo letos
nově odesláno 10 žáků.
VI. 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.
VII. Výchovná poradkyně se na 2. stupni věnovala poradenské činnosti pro žáky 9. tříd a jejich
rodiče k volbě povolání. Pro rodiče žáků uspořádala informativní schůzku, na které jim podala
informace o přijímacím řízení na SŠ ve školním roce 2013/2014. Zajišťovala také distribuci
materiálů k volbě povolání. Žáci navštívili Úřad práce v Brně a Veletrh středních škol. Zde mohli
získat konkrétní informace o středních školách a o možnostech uplatnění na trhu práce.
VIII. V tomto školním roce žáci opět mohli dát dvě přihlášky na SŠ. Letos nám odcházelo pouze 11
žáků deváté třídy. Na střední odborná učiliště bylo přijato 6 žáků, na střední odborné školy 4 žáci a 1
žák byl přijat na gymnázium.
IX. Na gymnázia se hlásili žáci 7. a 5. ročníků, ze sedmého ročníku byl přijat 1 žák a z pátých
ročníků 6 žáků.
X. Výchovná poradkyně také úzce spolupracovala s metodikem školní prevence Mgr. Veronikou
Habánovou v oblasti sociálně patologických jevů. Především v odhalování a řešení těchto jevů.
XI. Výchovná poradkyně se zúčastnila dvou odborných seminářů pro výchovné poradce základních
škol v Brně pod vedením PPP. Zúčastnila se informativních schůzek VP na SPŠEIT Brno,
Purkyňova, SŠSE, Brno, Trnkova a SPSS Brno, Sokolská.
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XII. V letošním školním roce začala výchovná poradkyně studovat obor DPS Studium pro výchovné
poradce v programu Celoživotního vzdělávání na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity.
Zároveň absolvovala odborné semináře a školení – SPU, SPCH, Kritéria školní zralosti, Poradenské
služby ve škole.
V Brně 17. 6. 2014

zpracovala: Mgr. Karla Poláchová
výchovná poradkyně
Mgr. Jiří Šebela
ředitel školy

15

Výroční zpráva školy za školní rok 2013/ 2014, Masarykova základní škola Kamenačky 3591/4, Brno

Příloha č. 3
Zpráva o činnosti školní družiny, školního klubu a zájmového vzdělávání
za školní rok 2013/2014
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Vedoucí školní družiny: Mgr. Michaela Lusková
Počet žáků celkem: I. stupeň 205, II. stupeň 90
z toho v 5 odděleních ŠD 134 dětí, ve ŠK 41 hlášených dětí.
Obsah: I. uskutečněné akce školní družiny
II. kroužky školní družiny a školního klubu
III. školní klub
I. Uskutečněné akce školní družiny
1. 8. 10. 2013 navštívily děti školní družiny s paní vychovatelkou E. Janošovu a
Mgr. M. Luskovou dětský zábavný park BONGO. Akce se zúčastnilo 24 dětí.
2. 7. 11. 2013 připravila paní vychovatelka E. Janošová a Mgr. M. Lusková Halloweenské
zábavné odpoledne spojené se spaním ve škole. Akce se zúčastnilo 39 dětí 1. a 4. Oddělení ŠD.
3. 8. 11. 2013 Mgr. M. Lusková připravila pro akci I. stupně zvané Halloweenské rejdění krátké
taneční vystoupení pro děti.
4. 18. 11. 2013 zorganizovala E. Žáková pro děti školní družiny besedu s Policií ČR, která se
konala na školním dvoře. Akce se zúčastnilo 75 dětí školní družiny.
5. 26. 11. 2013 připravily vychovatelky školní družiny pro děti a jejich rodiče Adventní
dílničky, kde si děti se svými rodiči mohly vyrobit různé dekorace k vánočním svátkům.
Dílničky probíhaly ve dvou odděleních, ve kterých byly vždy dvě vychovatelky (Suchomelová Musilová, Lusková - Janošová). Paní Žáková zajišťovala odpolední ŠD, pro děti, jejichž rodiče
se dílniček nemohli zúčastnit. I zde si děti mohly vyrobit drobnou dekoraci na vánoční stůl.
Dílniček se zúčastnilo asi 65 dětí a jejich rodičů.
6. 12. 12. 2013 se zúčastnila školní družina jarmarku Masarykovy základní školy. Výrobky
na jarmark připravovala všechna oddělení.
7. 17. 12. 2013 se vydala E. Janošová a Mgr. M. Lusková s 23 dětmi na adventní procházku
Brno v pověstech.
8. 19. 12. 2013 navštívila tradičně paní vychovatelka I. Musilová společně s R. Prudilovou
Penzion sv. Ludmily, kde děti předaly seniorům dárečky a obveselily seniory pásmem
vánočních písní a koled. Akce se zúčastnilo asi 28 dětí 2. a 5. odd.
9. 30. 1. 2014 zavítala paní E. Žáková do Knihovny J. Mahena na Staré osadě, kde se 15 dětí 3.
oddělení učilo skládat origami.
10. 3. 2. 2014 navštívil naši školní družinu pan Hruška z Brna, který 95 dětem zahrál divadelní
představení.
11. Začátkem měsíce února zorganizovala ve spolupráci s třídními učitelkami I. stupně Mgr. M.
Lusková třídní kola Superstar a recitační soutěž. Školního kola Superstar se zúčastnilo 30 dětí
školní družiny dne 10. 2. 2014. Odbornou porotu zastupovali pedagogové I. stupně MZŠ
Kamenačky a Mgr. M. Lusková.
12. Pro velký úspěch se vydala E. Janošová a Mgr. M. Lusková dne 11. 2. 2014 opět
do dětského zábavného parku BONGO. Park navštívilo dalších 22 dětí školní družiny.
13. 25. 2. 2014 připravily vychovatelky školní družiny tradiční karneval, tentokrát s pohádkou
Jak Křemílek a Vochomůrka zasadili semínko (E. Janošová - Křemílek, Mgr. M. LuskováVochomůrka a K. Suchomelová-vypravěč). Děti si zatančily, zasoutěžily a odnesly malou
odměnu. Zúčastnilo se celkem 100 dětí školní družiny.
14. 5. 3. 2014 Žáci 4 a 5. ročníku se zúčastnili Obvodního kola Superstar – Alexandr Holoubek
(2. místo), Vendula Vrbová (2. místo), Vít Hložek.
15. 12. 3. 2014 Andrej Holoubek reprezentoval naši školu v Městském kole Superstar
na základní škole Antonínská, kde se stal absolutním vítězem Superstar města Brna.
16. 11. 3. 2014 zavítala E. Janošová a Mgr. M. Lusková do obchodního centra Letmo
do zrcadlového bludiště. Zábavné odpoledne si užilo 24 dětí školní družiny.
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17. 25. 3. 2014 uspořádaly vychovatelky Jarní dílničky. Dílničky probíhaly opět ve dvou
odděleních (Musilová - Žáková, Janošová Lusková), odpolední školní družinu zajišťovala K.
Suchomelová. Dílniček se zúčastnilo asi 50 dětí a jejich rodičů.
18. 7. 4. 2014 vystoupily děti 1. oddělení pod vedením Mgr. M. Luskové pro seniory – bývalé
zaměstnance naší školy s divadelním představením O perníkové chaloupce trochu jinak.
Představení se zúčastnilo 17 dětí.
19. 15. 4. 2014 vyrazily děti společně s E. Janošovu a Mgr. Luskovou do nově otevřeného
zábavného parku WIKYLAND. Zábavného odpoledne se zúčastnilo 24 dětí.
20. 23. - 24. 4. 2014 se podílela Mgr. M. Lusková společně s E. Bačovskou na dopoledním
projektu Den Země.
21. 29. 4. 2014 prožily děti 1. a 4. oddělení pod vedením E. Janošové a Mgr. M. Luskové další
zábavné odpoledne plné her, spojeného s táborákem a spaním ve škole nazvané Čarodějnické
rejdění.
22. V měsíci dubnu se E. Janošová, Mgr. M. Lusková a E. Žáková zúčastnila se svými
odděleními výtvarné soutěže školních družin. Obrázky do soutěže namalovalo asi 50 dětí 1., 3. a
4. oddělení.
23. 6. 5. 2014 připravily vychovatelky školní družiny 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 80 účinkujících dětí, které přišli shlédnout rodinní
příslušníci.
24. 7. 5. 2014 navštívily děti 2. a 4. oddělení společně s vychovatelkou K. Suchomelovou a I.
Musilovou seniory Penzionu sv. Ludmily. Děti popřály babičkám ke Dni Matek krátkým
vystoupením a malým dárečkem. Zúčastnilo se 24 dětí.
25. Pro velký úspěch zavítalo 16 děti 3. oddělení společně s E. Žákovou opět do Knihovny J.
Mahena na Staré osadě naučit se dalšímu skládání origami.
26. V době od 12. 5. do 16. 5. 2014 se zúčastnila Mgr. M. Lusková společně s Mgr. I.
Nekudovou školy v přírodě v Daňkovicích.
27. 24. 5. 2014 přichystala E. Janošová a Mgr. M. Lusková celodenní sobotní výlet
do Dinoparku ve Vyškově. Společně strávenou sobotu prožilo 24 dětí.
28. Od 2. 6. do 6. 6. 2014 doprovázela Mgr. M. Lusková a E. Žáková školu v přírodě třídy 1. A
a 1. B (společně s Mgr. H. Navrátilovou a J. Pospíšilovou) ve Světlé nad Sázavou.
29. Na 9. 6. 2014 připravila školní družinu oslavu Dne Dětí ve formě divadelního představení
s diskotékou pod vedením pana Hrušky. Divadlo se konalo na školním dvoře a zúčastnilo se ho
80 dětí.
30. 10. 6. 2014 reprezentovalo naši školní družinu 8 dětí na Obvodní olympiádě školních družin
na ul. Mutěnická. Děti doprovázela E. Janošová a K. Suchomelová.
31. 16. 6. 2014 se děti stolního tenisu pod vedením E. Žákové zúčastnily turnaje ve školním
tenise. Turnaj proběhl na Základní škole Vranovská a soutěžilo celkem 8 dětí.
32. 20. 6. – 21. 6. 2014 doprovázela Mgr. M. Lusková s I. Nekudovou třídu 2. A na odpoledne
spojené se spaním, které se konalo v Soběšicích – Jezírko.
33. 25. 6. 2014 připravila K. Suchomelová ve spolupráci s ostatními vychovatelkami sportovní
zábavné odpoledne na školním dvoře. Akce se zúčastnilo 90 dětí.
Mimo výše uvedené akce vychovatelky se svými odděleními v průběhu školního roku
připravovaly dárečky pro zápis prvňáčků, pro seniory – bývalé zaměstnance naší školy a
pro seniory do Penzionu sv. Ludmily. V rámci svého oddělení připravují soutěže, hry,
karnevaly, besedy a besídky k různým tématům a příležitostem.
II. Kroužky školní družiny a školního klubu
Ve školním roce 2013/2014 otevřela naše školní družiny tyto družinové kroužky:
 Deskové hry (12 dětí)
 Dívčí sportovní hry (16 dětí)
 Míčové hry pro 1 a 2 třídu (12 dětí)
 Míčové hry pro 3 a 4 třídu (10 dětí)
 Stolní tenis (9 dětí)
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V rámci školního klubu byly otevřeny tyto kroužky:
 Vaření (11 dětí)
 Keramika 1 (14 dětí)
 Keramika 2 (10 dětí)
 Dyslektický kroužek (7 dětí)
 Anglický jazyk pro 1. třídy (20 dětí)
 Anglický jazyk pro 2. třídy (16 dětí)
 Anglický jazyk pro 3 a 4. třídy (9 dětí)
 Flétna (11 dětí)
 Konverzace v anglickém jazyce (8 dětí)
III. Školní klub
Ve školním roce 2013/2014 byly opět do činnosti školního klubu zařazeny kroužky, které naše
škola nabízí. Pro školní klub byly v letošním školním roce zřízeny nové prostory na budově K4.
Školní klub navštěvují žáci 5. – 9. tříd, kteří zde tráví čas v době volných hodin, mezi
dopoledním a odpoledním vyučováním. Žákům je zde nabízena možnost spontánní činnosti –
četba knih a
časopisů, hraní deskových her, relaxace, poslech hudby, komunikace s ostatními žáky, ale i
možnost použití PC a internetu. V případě pěkného počasí pak mohou pobývat na školním
dvoře.
V Brně dne 10. 6. 2014

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

Hodnocení práce 1. stupně školní rok 2013-14
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Vedoucí metodického sdružení prvního stupně: Mgr. Ivana Nekudová
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, halloween party,
mikulášská družina, společné zahájení a zakončení školního roku a další.
2) Úspěšně spolupracujeme úzce se čtyřmi mateřskými školami, z kterých k nám proudí děti
(MŠ Nopova, MŠ Kamenačky, MŠ Pastelky, MŠ Zengrova) a uzavíráme každý rok s p. ředitelkami
celoroční plán spolupráce. Navštívili jsme tyto mateřské školy před zápisem do prvních ročníků
s prezentací o naší škole. Děti z mateřských škol absolvovali v prvních ročnících náslechovou hodinu
před zápisem. O akcích školy pravidelně informujeme také MŠ Mazourovu a MŠ Letní.
3) Uskutečnili jsme 4 skupiny edukativně-stimulačních skupinek, kterými prošlo 28 dvojic dítě
s rodičem. Velmi kladně hodnoceno rodiči.
4) Podařilo se nám do prvních ročníků zapsat 68 dětí. Po odečtení odkladů a dalších odhlášek je počet
budoucích žáků ve dvou prvních ročnících 43. Proběhl také dodatečný zápis. Odkladů pro letošní rok
je 15.
5) V červnu se konala informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků.
6) Žáci 1. ročníků uskutečnili pro své rodiče vánoční třídní besídku s názvem Uspávání broučků.
7) V prvních a druhých ročnících probíhal kroužek anglického jazyka. Pedagogové 1. stupně dále
zabezpečovali tyto zájmové útvary: dyslektický kroužek, pěvecký sbor, flétna, keramika.
Výukové programy a kultura
8) Žáci 3. a 4. ročníků se zapojili do programu a soutěže v dopravní výchově Empík . Absolvovali
ve škole teorii a na cvičném hřišti praxi v jízdě na kole. Ve škole proběhly besedy s policií ČR –
ukázka činnosti a preventivní program.
9) Spolupracujeme s přírodovědnou stanicí Kamenačky, přestěhovanou z havarijních důvodů
do sklepních prostor naší školy. Výukových programů se zúčastnili žáci všech ročníků 1. stupně.
Naši žáci také navštěvují několik kroužků přírodovědné stanice.
10) 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.
11) Uspořádali jsme pro žáky školy besedu s horolezcem Miroslavem Cabanem.
12) Byli jsme zapojeni do programu Zdravé zuby a Ovoce do škol (+prezentace ve škole).
13) Žáci 1. – 5. ročníků navštívili divadlo Radost, divadlo Barka, anglické divadlo.
Sběr papíru a elektrospotřebičů, environmentální výchova a projektové dny
14) Během školního roku jsme zorganizovali 4x sběr starého papíru a elektrospotřebičů. Celkem se na 1.
stupni nasbíralo 18 761 kg a získali jsme finanční částku do nadačního fondu. Správní rada
nadačního fondu přidělila podle určeného klíče podíly jednotlivým třídám.
Nejlepší sběrači:
1. Klujová Valentýna
967 kg 1. A
2. Fabiánek Michal
925 kg 2. A
3. Pop Dominik
863 kg 4. A
4. Fabiánek Ondřej
520 kg 4. A
5. Janoušek Jaroslav
455 kg 2. B
6. Cibulka Adam
448 kg 3. A
7. Kudrna Tomáš
444 kg 4. B
8. Palasová Lucie
438 kg 2. B
9. Matal Michal
388 kg 4. B
10. Březina Jakub
351 kg 5. A
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16) V měsíci dubnu proběhl na 1. stupni projektový Den Země, kdy děti soutěžily, získávaly nové
informace o ekologii a přírodě.
17) Žáci pátých ročníků se zapojili do Dne Země na 2. Stupni a projektových dnů. Výstupem z této
akce byly konference s prezentací své práce. Téma projektů – čokoláda, voda.
Sport
17) Uskutečnili jsme týdenní lyžařský výcvik pro děti 1. – 4. ročníku v Němčičkách s počtem 81
dětí. Akce byla velmi úspěšná.
18) Žáci třetích ročníků se zúčastnili plavání, které probíhalo na plaveckém bazénu Ponávka.
Zúčastnilo se ho 41 dětí.
Spolupráce se školní družinou
19) 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
atd.)
20) Zorganizovali jsme společné akce pro všechny žáky 1. stupně – Halloween party, mikulášskou
nadílku, vánoční dílny a jarmark, vánoční besídky ve všech třídách.
21) Žáci prvních ročníků se ve spolupráci se školní družinou zúčastnili spaní ve škole.
22) Školní pěvecký sboreček reprezentoval školu se svými vystoupeními na různých akcích nejen
školy, ale i obce Židenice (vánoční jarmark, Den učitelů pro seniory, domov důchodců Ludmila a
jiné).
Metodické sdružení
23) Celkem 5x se sešlo metodické sdružení 1. stupně.
24) Jedenkrát jsme umožnili rodičům nahlédnout na práci dětí ve dni otevřených dveří.
25) Zveřejňovali a publikovali jsme své akce na webových stránkách školy a v Židenickém
zpravodaji.
26) Pracovali jsme podle metodických plánů ve všech předmětech a ročnících, které jsme zpracovali
na začátku školního roku v souladu se ŠVP školy.
27) Úzce jsme spolupracovali s výchovnou poradkyní a psychology z PPP Kohoutova, SPC
Štolcova. Žáci pátých ročníků se zapojili do preventivního programu – Třída jako tým v PPP
Sládkova
28) Uskutečnili jsme focení dětí 1. stupně. V září proběhlo focení prvňáčků do Mladé fronty, vánoční
focení a focení na konci školního roku.
29) Čtyřikrát se konaly třídní schůzky, první ročníky měly ještě o jednu více.
30) Oslavili jsme Den učitelů se seniory i sami v přátelském setkání.
31) Kontrola třídních knih proběhla 4x v každém čtvrtletí.
32) Zúčastnili jsme se dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v různých školeních,
zpracovávali jsme interaktivní materiály Dumy.
Přehled škol v přírodě 2013-2014
1. Třídy 5. A + 5. B
Radešín
12. – 16. 5. 2014
Mgr. Marie Pohorská
Mgr. Karla Poláchová
Ivo Schmid
Bc. Martina Slepánková

3. Třídy 2. B + 4. A + 4. B
Domašov nad Bystřicí
2. – 6. 6. 2014
Mgr. Anna Dubjaková
Mgr. Petra Potfajová
Mgr. Magda Závodská
4. Třídy 1. A + 1. B
2. – 6. 6. 2014
Světlá nad Sázavou
Mgr. Hana Navrátilová
Mgr. Jitka Pospíšilová
Mgr. Michaela Lusková
Emílie Žáková

2. Třída 2. A
Daňkovice
20. – 24. 5. 2014
Mgr. Ivana Nekudová
Mgr. Michaela Lusková
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33) Žáci 1. – 5. ročníků se zúčastnili škol v přírodě a školních výletů. Žáci třetích ročníků mají školu
v přírodě posunutu na začátek školního roku 2014/15.
Účast v soutěžích
34) Žáci 1. stupně se v březnu zúčastnili matematické soutěže Klokan, Klokánek a Cvrček,
Mateso, Phytagoriáda
.
Jan Samek –
Mateso (4. místo v měst. kole)
Pythagoriáda (3. místo v měst. kole)
Klokan
Jan Drábek –
Mateso ( postup do měst. kola)
Pythagoriáda ( postup do měst. kola)
Klokan
Filip Drobek Pythagoriáda ( postup do měst. kola)
Klokan
David Matoušek – Pythagoriáda ( postup do měst. kola)
Klokan
Nikol Juthnerová, Daniel Léska – Klokan, Pythagoriáda (školní kolo)
Kateřina Janásková, Marek Pulda, Lukáš Volejníček, Andrej Holoubek, Jiří Kluj - Mateso – postup
do městského kola
35) Soutěž vypsaná Magistrátem městské části Brno – Židenice „O nejhezčí novoročenku“
vyhrála naše žákyně Anna Strýčková.
36) Uskutečnili jsme ve škole školní kolo Superstar a recitační soutěž. Žáci 4 a 5. ročníku se
zúčastnili Obvodního kola Superstar – Alexandr Holoubek (2. místo), Vendula Vrbová (2. místo),
Vít Hložek.
Andrej Holoubek – Superstar - postup do městského kola
Andrej Holoubek, Filip Janda – recitační soutěž - postup do městského kola
37) Empík
Umístění: 4. A - 27. místo (průměr 42,28), 4. B - 63. místo (průměr 37,76)
Průkaz cyklisty získali: 4. A Barešová Tereza, Ceinek Jan, Fischer Adam James, Genčur Jakub,
Komínová Hana, Pešková Linda, Střeštík Jan, Telíšková Ellen, Vaňíček Vojtěch, Vižďa Daniel,
Vrbová Vendula
4. B: Havlíková Veronika, Skalník Marek, Žec Kryštof
Hana Komínová splnila bezchybně podmínky soutěže, je zvána na slavnostní vyhlášení nejlepších
žáků, tříd a základních škol, které se uskuteční v úterý 24. 6. 2014 na Velodromu TJ Favorit Brno,
Křížkovského 22. Zveme všechny účastníky soutěže i žáky třetích tříd ZŠ Kamenačky.
Spolupráce s rodiči
38) V září proběhl 1. ročník Kamenačkyády – sportovní odpoledne - hry a soutěže připravené rodiči
pro děti a rodiče z Kamenaček.
V Brně 17. 6. 2014

Zpracovala: Mgr. Ivana Nekudová,
vedoucí metodického sdružení 1. stupně
Mgr. Jiří Šebela
ředitel školy
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Příloha č. 5

Hodnocení práce 2. stupně školní rok 2013-14
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Vedoucí metodického sdružení druhého stupně: Mgr. Marie Vaňková
Členové: Mocková, Hofman, Krátká, Poláchová, Uberhuberová, Šebela, Wolfová, Pohorská,
Habánová, Šafář, Zavřelová, Langová
Činnost: základem práce Metodického zařízení je koordinovat činnost druhého stupně, metodicky
pomáhat a vést, spolupracovat s Nadačním fondem
1. ŠVP přepracováno dle pokynů MŠMT, odsouhlaseno ped. radou a Školskou radou v termínu.
2. Tématické plány zpracované dle ŠVP. Za tyto zodpovídají vyučující. Uvedené písemnosti byly
zpracovány a schváleny. Záznam o neprobrané látce je nutno napsat formou poznámky do
tématického plánu.
3. Zpracovány řády učeben a vyvěšeny
4. NF – spolupráce s NF školy v plánování akcí a jejich dotováním
5. Podpora projektového vyučování.
6. Zastřešení akcí 2. stupně, koordinace a spolupráce.
7. Spolupráce všech na Vánočním jarmarku školy jako na výrazné celoškolní akci
8. Pomoc p. Zavřelové s organizací dokončení DUMů
9. Podpora při organizaci sběru starého papíru
Projektová výuka:
1. Chráněná území v Židenicích a okolí, akce spojená s exkurzí, využitím námětů v různých
hodinách a ukončena videokonferencí. (Vaňková + všichni )
2. Čokoláda, třídenní projekt, kdy děti pracovali sami dle písemných pokynů. Ukončeno
prezentací v tělocvičně na panelech. (Mocková, Vaňková + všichni)
3. Den vody - projekt ke dni Země – ukončeno Galerií s výkladem pro ostatní. (Wolfová +
všichni)
4. 6. A se zúčastnila testování v rámci projektu Unplugged (prevence alkoholu a kouření) I. LF
Kliniky adiktologie Praha a to jako kontrolní skupina ve dnech 15. 10. 2013 a 24. 6. 2014.
Jazyková výuka – Mgr. Pavla Krátká
Výuka anglického jazyka / konverzace v anglickém jazyce

1. Prioritou výuky je rozvíjení schopnosti žáka dorozumět se v reálných situacích běžného
života. V hodinách anglického jazyka využívají žáci velmi často ICT jako prostředku, který
umožňuje rychlý přístup k informacím a snadnou a pohotovou komunikaci. Nedílnou
součástí výuky je tvorba prezentací a projektů, jejichž cílem je rozvíjení schopnosti žáků
vyjadřovat svoje myšlenky za pomoci známého jazykového materiálu, automatizovat
mluvnické projevy, výslovnost i pravopisné návyky v návaznosti na povinnou výuku.
Zájmové útvary pro anglický jazyk 2013/14

2. Zájmové kroužky ve školním roce 2013/14 byly určeny žákům 2. – 6. ročníku. Kroužek
anglického jazyka pro 2. ročník připravoval žáky na povinnou výuku anglického jazyka.
Výuka se převážně zaměřovala na základní slovní zásobu. Kroužek pro 3. a 4. ročník byl
zaměřen na mírné rozšíření slovní zásoby a opakování základních gramatických struktur.
Žáci 5. a 6. ročníku měli možnost navštěvovat hodiny anglické konverzace. Cílem výuky
bylo učit žáky aplikaci gramatických pravidel v praxi.
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Účast v zájmových útvarech anglického jazyka 2013/14
ročník:
2. ročník
3. a 4. ročník
5. a 6. ročník

hodinová dotace:
1 x týdně
1 x týdně
1 x týdně

počet žáků:
18
9
10

Akce 2013/14

10. 6. 2013 – divadelní představení pro žáky 5. ročníků – Jackie and the Giant
Výuka německého jazyka
3. Německý jazyk je vyučován v letošním školním roce prvním rokem. Výuka je zaměřena na

zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1, proto je kladen důraz na dialogy, čtení
s porozuměním, samostatný ústní projev a psaní.
zpracovala Mgr. Pavla Krátká

Parlament – pravidelná setkání, informace všem
Exkurze:
Pivovar Černá Hora, 9. A, Vaňková
Mikulčice a Velká Morava, 6. A, 7. A Habánová
Zoo Jihlava 7, A, 9. A, Vaňková, Krátká
Virtuální elektrárna Dukovany (inf. středisko je uzavřeno)
Soutěže:
Klokan (Jan Samek, 118 b), 5 žáků nad a do 100bodů
Pythagoriáda do městského kola 4 žáci z 5. Tříd
Školní kolo BiO – postoupila Klíčová, městského kola se však neúčastnila
Další akce:
LVVZ byl zrušen – nebyl sníh v tomto školním roce
Prevence proti alkoholu, beseda v 7. třídě, Habánová
Resuscitace, 8. A, Wolfová
Indonésie, beseda, sál B. Bakaly, Zavřelová
Jeden svět, Habánová, 6. až 9. třída
Planetárium, 6. B, Zavřelová
Seriozně o sexu, 8. A, Habánová, beseda
Všechny třídy v rámci práce metodika ŠMP na besedách s pracovníky PPP, Sládkova 8
6. A – mapování vztahů, ve spolupráci se speciálním centrem Veslařská
Školní výlety – všechny třídy 2. stupně: 6. B, 7. A jednodenní Jalový dvůr, 6. A Jedovnice
dvoudenní, 8. A a 9. A třídenní splavování Vltavy
Branný závod Železný Empír, Vaňková – žáci 8. třídy 3. místo
Spolupráce se školou v Gars am Kamp, Šafář
TV: soutěže ve florbalu, skoku z místa, vytrvalostní běh,
Ekologie a přírodopis: Děti zachraňují životy, 8. A, Wolfová, Savci, Prevence úrazů páteře a míchy,
8. A, Wolfová, Obojživelníci a plazi, Ježci jejich ochrana, Voda v Africe, Bílá hora – terénní cvičení,
vše p. Wolfová
V Brně dne 15. 6. 2014

Zpracovala: Mgr. Marie Vaňková
vedoucí metodického sdružení druhého stupně
Mgr. Jiří Šebela
ředitel školy
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Další akce školy
Vzdělávací akce:
Všichni pracovníci školy se vzdělávali dle stanoveného plánu DVPP a DVNP.
Edukativně stimulační skupinky – kurz pro předškolní děti a jejich rodiče.
Konzultační návštěvy Mgr. Absolónové a
PhDr. Polenského z SPC Štolcova pro vyučující.
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Příloha č. 6
Hospodaření školy v roce 2013
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Hospodář a účetní školy
Státní rozpočet
Dotace 33353
Dotace 33123
Fondy

přímé náklady
EU

celkem
Statutární město Brno - městská část Brno Židenice
Výnosy
Dotace MČ
Dotace MČ
plavání
Dotace MB
plavání
Prodej služeb
Vlastní výkony
Ostatní výnosy
Úroky

příjmy
12 136 000,00

čerpání
12 136 000,00

603 648,00
174 907,00

603 648,00
174 907,00

12 914 555,00

12 914 555,00

2 871 000,00
44 000,00
37 000,00
257 442,00
370 405,00
22 409,00
175,48

Celkem
3 602 431,48
Náklady
Materiál
Energie
Opravy
Cestovné
Reprezentace
Ostatní služby
Mzdové náklady
ZP, SP
Zákonné sociální náklady
Náklady z DDHM

252 565,73
893 094,05
638 182,91
1 119,00
2 992,00
845 509,18
126 865,00
8 602,00
87 374,00
377 916,30

Jiné ostatní náklady
Odpisy

89 002,00
222 382,00

Celkem

3 545 604,17

HV 2011 hlavní činnost

56 827,31
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Doplňková činnost (hospodářská)
Výnosy
Pronájmy

528 572,50

Náklady
Energie
Osobní náklady

73 965,00
314 114,00

Celkem

388 079,00

HV 2013 doplňková činnost
140 493,50
V Brně, 8. 9. 2014

zpracovala: Věra Moudrá
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela

10.0 Závěr
10. 1. Vyjádření
Výroční zprávu za školní rok 2013/ 2014 Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 četli
a schvalují:
za Školskou radu MZŠ Kamenačky 3591/4

za MZŠ Kamenačky 3591/4

Mgr. Petra Janásková, v. r.
předsedkyně Školské rady

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

………………………………………….

…………………………………………

V Brně, dne 30. 9. 2014
Členové Školské rady:
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………
………………………………………………....
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