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1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno, Městská část Brno - Jundrov 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Přemysl Jeřábek 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 

 úplná ZŠ se ŠD, ŠJ, ŠK 

1.5 Kontakty: 

telefon:  541220023 

fax: 541220031 

e-mail: reditel@zsjundrov.cz 

http: www.zsjundrov.cz 
 

1.6 Úplná / neúplná škola  

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný 
počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 9 5 184 20,6  

2. stupeň 4 4 75 18,75  

Celkem 
13 9 259 19.999 310 

   

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení:1. 11. 2005  

Předseda a členové ŠR: Ing. František Vitula, MVDr. Jaromír Stejskal, Mgr. Denisa Böhmová, 

Václav Mrhač, Mgr. Iva Gabryšová a Mgr. Taťana Hrubá       

   

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 

- 1.-9. 

Vzdělávací program pro žáky s lehkým 

mentálním postižením  
 1. 

Jiné specializace, zaměření:  

Logopedie ,informatika,  plavání, jazyky 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  1 324 34 13 

L 13  ŠJ – výdejna -    

Náhradní stravování -    
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

mailto:reditel@zsjundrov.cz
../Documents/www.zsjundrov.cz
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1.10 Počet pracovníků školního stravování k  30.6.2013  . 

Fyzické osoby 5,00 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,00 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 4 114 fyz. 4/3,28 /přepoč.   150 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 1 32 fyz. 1/0,446  přepoč. - 

 
Z činnosti ŠD a ŠK: 
Odpočinková činnost: 

 Rozhovory s dětmi, společná četba, volné kreslení, omalovánky, hra se stavebnicí, stolní hry, hry na PC, 
poslech dětských písní a pohádek. 
 
Rekreační a zájmová činnost:  
Vycházky do lesa, pozorování přírody, hry na zahradě, hřišti a ve sportovní hale, výtvarné a pracovní 
činnosti podle ročního období a tradic, sportovní činnosti, dopravní výchova, etická výchova. 
 
Etická výchova¨ 
Základy slušného chování, udržování pořádku ve třídě, základy stolování. 
 
Procvičování učiva formou hry. 

 
Zájmové kroužky vedené vychovatelkami ŠD a ŠK  

- Míčové hry 
- Dramatický kroužek 
- Plavání 1 a 2 
- Mladý cyklista 
- Čtenářský kroužek 
- Stolní hry 
- Výtvarný kroužek 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků  19,172 / 21 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  21  

 
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 : 0 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 0 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet :  10/ 8,7 
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2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 5 

36-50 let 1 8 

51 a více 0 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 

Celkem 2 16 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 2 

Cizí jazyky 2 

Umění, estetika 1 

Speciální pedagogika, SVPU 2 

Informatika, PC, SIPVZ 20 

Společenské vědy 1 

Legislativa, řízení, ekonomie 2 

Sport, TV, turistika 3 

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 2 

Alternativní pedagogika 4 

Přírodní vědy 4 

Technické vědy 1 

Český jazyk a literatura 2 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 

Jiné  

Celkem 48 

 
 
 

2.4 Asistenti pedagoga 
Počet celkem (přepočtený/fyzický)    1,375/3      

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 53 
 

44 9 0 0 

2. 26 26 0 0 0 

3. 42 
42 

42 0 0 0 

4. 38 
 

28 10 0 0 

5. 25 
15 

15 10 0 0 

Celkem za I. stupeň 184 
 

155 29 0 0 

6. 18 
 

7 11 0 0 
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7. 21 
10 

10 11 0 0 

8. 18 
 

4 14 0 0 

9. 18 
 

4 14 0 0 

Celkem za II. stupeň 75 
 

25 50 0 0 

Celkem za školu 259 180 79 0 0 

 
 
 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0 

průměr na jednoho žáka: 0 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 

 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

2 5 2 14 2 

 
 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 18 100 

nižší ročník/5.ročník 0/  

Celkem 18 100 

 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   .  4 
Důvody: změna bydliště 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   2 
Důvody: změna bydliště 
 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
Ve školním roce 2012/13 nebyla na ZŠ Jasanová 2, provedena kontrola ČŠI 
 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
- 
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4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
FU pro JMK- oddělení dotací a finanční kontroly 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
Nebylo shledáno pochybení 
 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
 
 
5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  4 - 

Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 

Jiné 78 - 

 

6.0 Další údaje o škole  
 

Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* 1 15 

Informatika, PC 1 13 

Náboženství 1 6 

Přírodní vědy -, - 

Společenské vědy - - 

Sport, TV, turistika 4 80 

Technické vědy - - 

Umělecké obory 2 30 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 14 

Jiné 3 25 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 
 

Hlavní cíle a úkoly nastavené plánem školy pro rok 2012/13 byly splněny.  

Škola má zvyšující se počet žáků , tříd a oddělení školní družiny.  

Postupně se modernizuje vybavení odborných učeben a ve spolupráci se zřizovatelem je 

postupně revitalizována budova školy.  

     Ke zkvalitnění výuky byly využívány učební pomůcky, odborná  literatura  a technické vybavení školy  

/např. CD přehrávače, televize, video, DVD,  počítače a Smart board, žákovská knihovna/ a materiály 

připravované vyučujícími- využití tabletů. 

    Žáci absolvovali některé výukové programy s přírodovědným zaměřením , počítačové výukové 

programy k dopravní výchově na ZŠ Pastviny, výukové programy  „Svět keramiky“, „Má počítač volant“, 

Hrátky s hudbou a barvami v DDM Dornych, Planetárium, Ekocentrum,  zúčastňovali se výchovných 
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koncertů, divadelních a filmových představení, besed v místní knihovně, výstav s výtvarným zaměřením 

a zapojili se do kulturních  a sportovních vystoupení v rámci obvodu i města. 

     Významná pozornost byla věnována žákům problémovým, talentovaným a žákům se SPU. Na tradičně 

dobré úrovni probíhá spolupráce s PPP, Zachova 1. Přínosem pro vyučující byla doporučení PPP 

k postupu při práci s dětmi s SPU.  

     

 

 Individuální péče byla věnována žákům integrovaným. Zejména v jazykových předmětech pracovali 

podle schválených individuálních plánů učiva. 

    Do kroužku pro žáky s SVP byli zařazeni žáci se závažnějšími typy poruch učení. Výuka tohoto 

předmětu probíhala také na počítačích /výukové programy Matik, Dyscom/ a byla zaměřena na nápravu 

poruch učení. 

    V rámci projektů byl realizován ve všech ročnících 1. stupně program Zdravé zuby,  Výchova ke 

zdraví a  zdravý životní styl, Recyklohraní, Opatření k prevenci násilí a šikanování mezi žáky, Strategie 

prevence sociálně patologických jevů, Ochrana duševního vlastnictví, autorská práva, Ochrana člověka za 

mimořádných situací, Prevence úrazů a první pomoc, Dopravní výchova – nár.strategie BESIPu, 

Čtenářská gramotnost, Enviromentální výchova- Škola v lese a les ve škole,  

 

 

Multikulturní výchova, Vzdělávání žáků se specific.výukovými potřebami, Vzdělávání žáků a studentů 

mimořádně nadaných, Respektování různých učebních stylů žáka při výuce čtení, Minimální preventivní 

program – kouření, alkohol, drogy, využití volného času,   Výchova k udržitelnému rozvoji, Jak se 

žije,Ten dělá to a ten za tohle,  Pes,  projekt HOSPIC., Adopce na dálku,  

      Do výchovných plánů byl zahrnut i Pokyn MŠ č.j. 13 586/2003-20 o ochraně člověka za 

mimořádných situací.  

     Značné úsilí všech vyučujících bylo věnováno dodržování ŠŘ a zvláště pravidel slušného chování. 

Třídnické schůzky, informační hodiny, individuální pohovory a konzultace  s rodiči dokazují snahu 

rodičů i vyučujících o dobrou vzájemnou spolupráci. Na problémy v chování a prospěchu žáků byly 

zaměřeny výchovné komise. 

   Již od prvního ročníku  pracoval Žákovský parlament, který pomáhal organizovat aktivitu třídních 

kolektivů.  

   Snahou žáků i vyučujících  byla vzájemná komunikace, ve které převládala radostná pracovní atmosféra 

bez napětí a stresů. 

Ve výuce byly uplatňovány mezipředmětové vztahy. 

Jako fakultní základní škola pomáháme připravovat mladé pedagogy a spolupracujeme na různých 

pilotních projektech s pedagogickou fakultou. 

Spolupráce se zahraničními školami  v projektu Comenius  a Rab, dále spolupráce se školou v Stuttgartu. 

 

Ve spolupráci s ostatními subjekty v obci dochází ke zlepšování vzájemných vztahů a 

respektování se. Velmi dobře probíhá spolupráce s MŠ Dubová – příprava žáků MŠ na přechod 

do ZŠ. 

 

8.0 Poradenské služby v základní škole 

 

8.1 Údaje o odborných pracovnících  
 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 

školní metodik prevence 1 Studium MP VŠ 
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 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  -   

školní speciální pedagog  -   

 
 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 

výchovný poradce  1                                

školní metodik prevence  1                                

školní psycholog  -  

školní speciální pedagog  -  

 

 
8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
výchovný poradce: - 
školní metodik prevence: školení MP 
školní psycholog: 
školní speciální pedagog: 

 

 

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

 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

mentální 1 1 

Mimořádné nadaní 3 1 

SPU 2 1 

SPU 4 3 

SPU 5 1 

SPU 6 2 

SPU 7 2 

SPCH 4 1 

SPCH 5 1 

SPCH 9 1 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Logo 1 11 

celkem  11 

 

 

V Brně : 12.9.2013                                                                   Mgr. Přemysl Jeřábek , ředitel  
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

za školní rok 2012/2013 

 

Škola:  Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace   

Školní metodik prevence:  Mgr. Eva Křížková  

Počet žáků celkem:    (I. stupeň  184  žáků, II. stupeň  75  žáků) 

         MPP byl v tomto školním roce zaměřen na seznámení žáků s existencí různých nebezpečí v 

kyberprostoru a omezení rizik spojených se šířením nebezpečných počítačových jevů. Účastnili 

jsme se projektu Policie ČR Bezpečně v kyberprostoru, žáci byli adekvátně věku seznámeni s 

touto problematikou a cíle dané MPP v této oblasti se nám podařilo naplnit. Naopak jsme ještě 

nezrealizovali seznámení rodičů s preventivními opatřeními a postupem při odhalení 

kyberšikany, na tomto cíli budeme pracovat v následujícím školním roce. 

       Aktuálně jako reakci na dění v obci jsme ve spolupráci s PČR realizovali program 

Vandalismus, sprejerství a trestní zodpovědnost. 

        Reagovali jsme též na žádost A Klubů ČR o spolupráci na průzkumu "Mládež a drogy", 

jehož cílem je zjistit stav zneužívání návykových látek na školách v Brně a celém 

Jihomoravském kraji, určit, s jakými drogami se žáci nejčastěji setkávají, které drogy jsou 

drogami iniciačními, v jakém věku dochází k prvnímu kontaktu s drogou , v jaké míře v užívání 

návykových látek respondenti pokračují apod. Tato zjištění budou nápomocna při koncipování 

preventivních aktivit pro danou cílovou skupinu. Výsledky průzkumu budou škole poskytnuty, 

přinesou možnost srovnání s ostatními školami v kraji. 

Žáci vyplňovali dotazník se zájmem, následovala otevřená beseda s třídními učiteli a metodikem 

prevence. 

         Na 1.stupni dvě třídy ověřovaly  metodiku  prevence Kočičí zahrada. Cílovou skupinou 

jsou děti ve věku 6 až 10 let. Jedná se o specifickou všeobecnou primární prevenci rizikového 

chování, je zaměřená na rozvoj sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování. 

Metodika je napsána velmi přehledně, srozumitelně podává návod k práci v jednotlivých lekcích, 

jasně jsou stanovené cíle každé lekce, ale zůstává i prostor pro osobní vklad každého učitele. 

Program má  velmi pozitivní ohlas i u  dětí. Evaluaci jsme poskytli PPP Sládkova. Jako 

nejvhodnější se nám jeví práce s touto metodikou ve třetím ročníku, od příštího školního roku 

budou tedy  tímto programem  procházet vždy třetí ročníky. 
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Co se ještě podařilo:  

-pokračovaly  projekty Adopce na dálku (financování pomocí Vánočního jarmarku), Hospic, Jak 

se žije…, Zdravé zuby atd. 

 - děti účelně využívaly svůj volný čas také díky naší nabídce kroužků, úspěšně se účastnily 

různých sportovních soutěží, dopravní soutěže, pěveckých, čtenářských a recitačních přehlídek. 

Co se nepodařilo: 

- realizace projektu UNPLUGGED v 6. ročníku (lektorkou tohoto programu na naší škole je 

Mgr. Dočekalová, která je v dlouhodobé pracovní neschopnosti). Do cílů na příští školní rok 

zařadíme proškolení dalšího pedagoga v této metodice. 

Školní metodik prevence, spolupráce s pedagogy 

         Jako školní metodik prevence nadále pracuji na rozšiřování vzdělání v tomto oboru, v 

tomto školním roce jsem absolvovala Rozšiřující kurz pro školní metodiky prevence, seminář 

Kyberšikana a současná škola, Seminář o hře a kreativitě, seminář Kočičí zahrada seznamující s 

metodikou prevence na 1.st. ZŠ, účastním se schůzek metodiků prevence. 

        Spolupracuji zejména s výchovnou poradkyní a zástupkyní ředitele. 

Nadále pracuji na širší základně učitelů pracujících na realizaci MPP. Třídní učitelé se akcí 

spadajících do oblasti prevence nejen účastní, ale také akce vhodné pro jejich třídní kolektivy 

sami aktivně vyhledávají. 

Spolupráce s institucemi a organizacemi 

    V tomto školním roce jsme využívali služeb center pro volný čas,  spolupracovali jsme s PPP 

Zachova, Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Sládkova, SPC Veslařská, 

Střediskem výchovné péče, Odborem sociálně právní ochrany dětí, PČR a Domem ekologické 

výchovy Lipka. 

Řešené nežádoucí jevy na škole 

Kouření – 1, alkohol – 0, drogy - 0,  záškoláctví – 0, kriminalita – 0, týrání dítěte – 0, zneužívání 

dítěte – 0, zanedbávání dítěte – 2,  vyloučení jednotlivce z kolektivu - 2, gamblerství - 0. 

Zaměření v příštím školním roce 

Vztahy v třídních kolektivech, realizace programu Kočičí zahrada, orientace na zdravý životní 

styl, seznámení rodičů s preventivními opatřeními a postupem při odhalení kyberšikany. 
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Přílohy: 
 
 
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 

Září  

Besedy s knihovnicí, 1.A,B,C. 

Den jazyků, soutěž tříd, 4. – 9.roč. 

Běh jundrovskými lesy, ŠD, ŠK, ŽP 

Jak se žije..,Stavebnictví, 3.A  

Strojírenský veletrh, 9.roč. 

Dopravní hřiště Komín, 5.roč. 

Výjezd žáků na Rab, 1., 2.st. 

Výukový program, Zahrado, prostři se, Rozmarýnek, 4.A 

 

 

Říjen 

Turnaj ve fotbale, 2.st., 1st. 

Běh brněnské mládeže, 1.st. 

Pasování čtenářů v místní knihovně, 1.roč. 

Hořká chuť čokolády, výukový program, Rozmarýnek, 8.roč. 

VV soutěž – Jundrovská paleta 

Před dubem za dubem, výukový program, Rozmarýnek, 2.roč. 

Projekt Hospic 

Povídání o hospicu se snídaní 

Jak se žije modelkám, 2.st. 

Přírodovědný klokan, soutěž, 2.st. 

DDM Junior, Svět keramiky, 5.roč., 4.A 

Drakiáda, ŠD, ŠK 

Plavecko-běžecké závody,1.,2.st.  

Technické muzeum, Hedvábné šátky, 9.roč. 

Sběr textilu, 1.,2. st., soutěž tříd 

Besedy s náboráři středních škol, 9.roč. 

Besedy v knihovně, 1.st. 

Vítání občánků, pohybově recitační kroužek 

Barevný den, ŽP, 1.,2.st. 

 

Listopad 

Slabikářová slavnost, 1.ročníky, MŠ 

Projekt Hospic 

Besedy s náboráři SŠ, 9.roč. 

Finále soutěže BRLOH, žákyně 8.roč. 

Barevný den, 1., 2.st. 

Islám, světový terorismus, 7.roč. 

Výtvarná soutěž Jundrovská paleta, 1.,2.st 

Besedy s knihovnicí, 2.st. 

Šplh, obvodní kolo, postup - městské kolo – Whitehead, 5.roč. 

Veletrh SŠ, 9.roč. 

Anthropos, 6.roč. 

Soutěž deskových her, Otevřená škola 

Rozmarýnek, Komu chutná prales, 9.roč. 

MG, Od gobelínu po krinolínu, 7.roč. 

MG, Kouzlo neočekávaného, 5.roč. 

Svět keramiky, 1.st. 

Planetárium, Příběh Sluneční soustavy, 5.roč. 

Mahelovo divadlo, Zlatovláska, 2.roč. 

Jak se žije podnikatelům varhanářům, 4.,5.roč. 
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Prosinec 

Veletrh základních škol 

Vánoční vystoupení žáků školy pro veřejnost, kinosál 

Mikulášská nadílka, ŽP, 1., 2.st. 

Vánoční jarmark, financování Adopce na dálku 

Výjezd žáků – Vánoční Vídeň, 6.- 9.roč. 

Vánoce, výukový program Rozmarýnek, 3.A 

Vánoční Brno, 5.roč. 

Kyberšikana, výukový program, Policie ČR, od 4. roč  

Moravská galerie, Cesta k desingu, 8.roč. 

Florbalový turnaj, ŠD, ŽP 

Skanzen Strážnice, 3.B, žáci 2.st. 

Divadelní představení v AJ, 8.,9., 6.,7.roč.  

Betlémské světlo, 1., 2.st. 

DDM Junior, Keramika, 1.C 

Matematika a český jazyk hrou, ukázkové hodiny pro rodiče, 1. třídy 

 

 

Leden 

Zápis do prvních tříd 

Hospic 

Pěvecká soutěž školních družin, školní kolo 

Plavecká soutěž – Otevřené školy 

Autorské čtení, 2. roč., literárně výtvarná soutěž Don 

Návštěva budoucích prvňáčků v prvních  třídách 

Taneční, 2.st. 

Karneval, ŠD,ŠK 

Spolupráce se ZŠ a MŠ Veslařská, společné hodiny matematiky a českého jazyka 9 .roč. 

Österreich institut, 6.,7.roč. 

 

Únor 

Bruslení, 5., 6.,7.roč. 

Žákovský ples, ŽP, 2.st. 

Literární soutěž Don, autogramiáda, 2. třída 

Jak se žije diplomatům, 2.st., beseda 

Divadelní představení v anglickém jazyce, 2. – 5.roč. 

Schůzky s rodiči k přijímacímu řízení, 9.roč. 

Projekt Den na střední, 8.roč. 

Čarodějné býlí, výukový program, Rozmarýnek, 3.B 

Školní kolo čtenářské přehlídky, 1.st. 

Obvodní kola pěvecké soutěže školních družin, 1. a 2. kategorie 

DDM Dornych, Keramika, 3.A, 3.B 

Plavecké závody, 1.st., ZŠ Labská 

 

  

  

Březen 

Matematický klokan, 2.-9.roč. 

Trestní odpovědnost, beseda, 2.st. 

Turnaj ve vodním pólu, 4.,5.roč., Ponávka 

Popelka, Mahenovo divadlo, 2.roč. 

Obvodní kolo pěvecké soutěže ŠD 

Plavecké závody, 3. – 5.roč. 

Jak se žije..Velikonoce, pan Špilar, 1.st. 

Velikonoce, 1.st., beseda 

Projekt – Hospic, pohospicová snídaně 



 13 

Rozmarýnek, 3D Motýli, 6.roč. 

Besedy s knihovnicí, 1.st. 

DDM, Junior, Keramika, 2.roč. 

Školní kolo recitační přehlídky, 1.st. 

Sběr textilu 

Besídka k soutěži Don, literárně výtvarná soutěž, 2.roč. 

Jeden svět, 2.st. 

Beseda o Asii, 7.roč. 

Den na střední, SŠ Čichnova, 8.roč. 

LVK, Rýmařov, 1.st., 2.st.  

 

Duben 

Dopravní hřiště, 5.roč. 

Krajské kolo soutěže Košík plný rozumu 

Otevřená škola – fotbalový turnaj 1., 2.st. 

Vybíjená obvodní kolo, 4.,5.roč. 

Sběr papíru, ŽP 

Běh brněnské mládeže, 1.st. 

Noc s Andersenem, 1.st., ŽP 

McDonaldś Cup , 4.,5.roč., 1.-3.roč. 

DDM Junior, Keramika, 1.st. 

Rozmarýnek, Marihuana a její nebezpečí, 7.roč. 

Tvůrčí dílny, Vezmi a piš, 1., 2.st. 

Autorské čtení, Z. Kopecká, 1.st. 

Projekt Dentalalarm, 1., 2.st. 

Přijímací řízení na SŠ 

Projekt – Hospic, pohospicová snídaně 

Městské kolo MO, 8.roč. Nováčková 

Rozmarýnek, Špetka domácí ekologie, 4.B 

Divadelní představení v NJ, 8.roč. 

Canisterapie, 1.st.  

Plavecké závody ŠD 

Den Země, 1st. ŽP 

Školní kolo pěvecké soutěže, 1.st. 

Botanická zahrada, 3.B 

Divadélko Hradec Králové, Pohádky ze statku, Divadelní učebnice, 1., 2.st. 

 

 

 

Květen  

Běh brněnské mládeže, 1., 2.st. 

Autorské čtení, knihovna 

Hospic, projekt, pohospicová snídaně 

Projekt Vezmi a piš, 1., 2.st. 

Tvůrčí dílny, 1., 2.st. 

Projekt zahrada, CVČ Lužánky, 7.roč. 

Rozmarýnek, Ferda Mravenec ve vodní říši, 1.st. 

Ekologická soutěž tříd, 4., 5.roč. 

Dopravní soutěž mladých cyklistů, městské kolo a krajské kolo 

Pythagoriáda, městská kola, 5 – 8.roč. 

Strážce nebes, soutěž ŠD, ŠK 

Holocaust, CVČ, 9.roč. 

Atletická trojboj ŠD 

Čtyřlístek ve službách krále, 1.st. 

Dopravní hřiště Komín, 1.st. 

Canisterapie, 1.st. 

Projekt PPP, 1.st. 

Brno a Jižní Morava bez hranic, závody, 8.roč. 

Besedy s knihovnicí, 1.st.  
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Planeta Země 3000, 2.st. 

Vítání občánků, recitační kroužek 

Celoplošné testování žáků, 5., 9.roč. 

 

 

Červen 

Školní výlety, 1, 2.st. 

Vodní pólo, Ponávka, 1.st. 

Běh brněnské mládeže, 1.,2.st. 

Den Dětí, ŠD, ŠK – fotbalový turnaj 

Závěrečné ročníkové práce žáků, 9.roč., obhajoba 

Hospic, projekt – hospicová slavnost 

Dopravní hřiště Komín, 1.st. 

Brno – Jižní Morava bez hranic, Olympiáda dětí  

Atletika, 1.st., ŠD,  měst. kolo 

Pojízdný chemický cirkus, 2.st. 

DOD SPŠCH, 8.roč. 

Železný Empík, závod, 5.roč. 

Besídka pro rodiče, 2. třída 

Schůzky rodičů budoucích prvňáčků 

Jak se žije horolezcům, projekt, 2st. 

Jednodenní výlety do přírody, 1.st. 
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Výlet 4.A 
 

 
 
Hospicová slavnost 
 
 
 
 



 16 

 
 
 

 
 
Výlet 2.tř. 
 

 
 
Projekt …Jak se žije…. 
 
 
 
 



 17 

 
 
 
 

 
 
Chemický cirkus 
 

 
 
Soutěž ve vaření 
 
 



 18 

 
 

 
 
Spolupráce s rodiči 
 

 
 
Aletické závody 1.st. 
 
 
 



 19 

 
 
 
 

 
 
Krajské finále Mladých cyklistů 
 
 
 
 



 20 

 
 
 
 

 
 
Zdravověda 
 
 

 
 
Anglie – Londýn …Po stopách Harryho Pottera 



 21 

 
 
 

 
 
Autorská čtení …Vezmi a piš 
 

 
 
Sopky…Spolupráce s MU 
 



 22 

 
 

 
 
Plavecké závody 
 

 
 
Noc s Andersenem 
 
 
 
 



 23 

 
 
 

 
 
Běh Brnem 
 

 
 
LVK Avalanche 
 
 
 
 
 
 



 24 

 
 
 
 

 
 
 
Recitační soutěž 
 

 
 
Soutěž s Donem …ocenění 



 25 

 
 
 
 
 

 
 
 
Žákovský ples 
 

 
 
Divadelní představení žáků…Malý princ 



 26 

 
 
 

 
 
Vánoční  Jarmark 
 

 
 
 
Betlémské světlo 
 
 



 27 

 
 

 
 
Advent  
 

 
 
Skanzen Strážnice 
 
 
 
 



 28 

 
 
Florbalový turnaj 
 

 
 
Vánoční Vídeň 
 
 
 
 



 29 

 

 
 
Turnaj ve stolních hrách 
 

 
 
 
  Zima na školním hřišti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 30 

 

 
 
 
Partnerství  Rab – výjezd žáků 
 

 
 
Den jazyků 


