Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

za školní rok : 2014- 2015

V Brně : 28.10.2015

Mgr. Přemysl Jeřábek
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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
1. stupeň

10

5

226

Průměrný
počet
žáků na třídu
22,6

2. stupeň

5

4

87

17,4

15

9

313

20.86

Celkem

Počet
ročníků

Počet žáků

Kapacita

400

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení:1. 11. 2005
Předseda a členové ŠR: Mgr. Taťána Hrubá, Mgr. Iva Gabryšová, Mgr. Marcela Šímová, Ing.
Václav Mrhač, Mgr. Michaela Rychtecká, Ing. Ondřej Šťastník,
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
Vzdělávací program pro žáky s lehkým
mentálním postižením

Číslo jednací
-

Ročník
1.-9.
1.

Jiné specializace, zaměření:

Logopedie ,informatika, plavání, jazyky
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

L 11
ŠJ - úplná
L 13
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

Počet

1
-

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní
důchodci
36

děti a
žáci
399

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
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ostatní*
11

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2014 .
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

7,00
6

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
5

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

149

fyz.

150

5/4,358/přepoč.

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

počet oddělení
1

počet dětí
32

počet vychovatelů
fyz.
1/0,536 přepoč.

kapacita
-

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
Dobrodružný

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený / fyzický
23,014/ 21
21

%
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 : 2
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 12/ 9,943
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2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži

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

Ženy

2
1
0
0
1
4
0

5
9
3
0
0
21
5

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu

Počet
zúčastněných
pracovníků

Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné

3
4
2
2
4
2
3
3
2
4
4
1
2
2

Celkem

38

2.4 Asistenti pedagoga
Počet celkem (přepočtený/fyzický)

2/4

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.

Počet žáků Prospělo s
vyznamenání
49
49
53
51
50
41
42
28
23
46
34
15
226
198

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

0
2
9
5
12
28

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

33

17

0

0

16
4

Celkem za II. stupeň

21
10
19
14
87

5
9
4
34

16
10
10
53

0
0
0
0

0
0
0
0

Celkem za školu

313

232

81

0

0

7.
8.
9.

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
2
0

% z počtu všech žáků školy
0,68
0

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 7
průměr na jednoho žáka: 0,02

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: -

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4-leté
studium
Počty přijatých žáků

Gymnázium
6-leté
8- leté
studium
studium
4
5

SOŠ

9

SOU

7

3

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

14

%
100
0

1/
15

100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: . 3
Důvody: změna bydliště,opakování ročníku
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 15
Důvody: změna bydliště
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Ve školním roce 2014/15 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:
Audit pro zřizovatele
OŠMT Brno - dotace
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./ 0
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí Počet odvolání
12
85
-

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

6.0 Další údaje o škole
6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

Délka trvání projektu

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách.
CZ.1.07/1.1.00/46.0015
1

Operační program

Vzdělávání pro konkurenceschopnost

ZŠ a) jako žadatel

partner

Název projektu a registrační číslo
projektu

b) jako partner
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele s uzavřením
partnerské sml., datum
Stručný popis projektu

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality
základního vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je
celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť
partnerských škol v projektu představuje platformu pro
sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou
evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání
nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami
navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených
školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se
žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným
odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce
budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané
metody podpory těchto žáků a jejich účinnost.
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6.1 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Cizí jazyky*

3

39

Informatika, PC

1

12

Náboženství

1

10

Přírodní vědy

-,

-

Společenské vědy

-

-

Sport, TV, turistika

2

20

Technické vědy

-

-

Umělecké obory

2

28

Zdravotní, speciální pedagogika

2

20

Jiné SPU
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

1

8

7.0 Zhodnocení a závěr:
Hlavní cíle a úkoly nastavené plánem školy pro rok 2014/15 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 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,
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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, Feérová škola,
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 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
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
Studium VP
VŠ
Studium MP
VŠ

úvazek
-

kvalifikace, specializace dosažené vzdělání

školní psycholog
školní speciální pedagog

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

8.1.3

36 – 50 let

51 let a více/z toho důchodci

1
1
-

Další vzdělávání poradenských pracovníků

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: školní metodik prevence: školení MP
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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
mentální
Mimořádné nadaní
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPU
SPCH
SPCH
SPCH

Ročník
3
3
4
6
7
8
9
2
7.
9.

Počet žáků
1
1
2
2
1
2
1
1
1
1

Ročník
1

Počet žáků
12
12

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Logo
celkem

V Brně : 28.10.2015

Mgr. Přemysl Jeřábek , ředitel
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU
za školní rok 2014/2015
Škola:

Základní škola, Brno, Jasanová 2, příspěvková organizace

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Křížková
Minimální preventivní program byl v tomto školním roce zaměřen na vztahy v třídních kolektivech a mezi
třídami, podporu méně úspěšných žáků, potírání vandalismu, právní vědomí, orientaci na zdravý životní styl a
úpravy školního programu proti šikanování. Cíle dané MPP v těchto oblastech se nám daří naplňovat.
Učitelé mapují vztahy v třídních kolektivech a se zjištěnými skutečnostmi nadále pracují. Nadále se snažíme
o budování dobrých vztahů ve třídě, navozování příznivého klimatu ve třídě, zařazujeme školní i mimoškolní
programy pro zlepšení komunikace a vztahů mezi žáky jednotlivých tříd i ročníků.
Na 1. stupni opět jako velmi dobrý prostředek k naplňování těchto cílů hodnotíme společnou školu v přírodě
pro několik ročníků, kde děti při celodenním společném programu a plnění úkolů spolupracovaly nejen se
spolužáky ze třídy, ale i ve smíšených týmech a společně se dobře bavily.
V 6. ročnících úspěšně proběhl plánovaný kurz etické výchovy. Uskutečnil se již na začátku školního roku,
jelikož složení tříd se po pátém ročníku téměř nezměnilo, nahrazuje kurz adaptační. Žáci se snažili pod vedením
lektorek Mgr. Ohnoutkové, Mgr.Wojtkové a za účasti svých třídních učitelů vytvořit společenství lidí navzájem
se akceptujících a spolupracujících. Rozvíjeny byly sociální dovednosti zaměřené nejen na vlastní prospěch, ale
i na prospěch jiných lidí, na samostatné pozorování s následným kritickým posouzením a vyvozením závěrů pro
praktický život, samostatnost při hledání vhodných způsobů řešení problémů, správné způsoby komunikace,
respekt k hodnotám, názorům a přesvědčení jiných lidí, schopnost vcítit se do situací ostatních lidí, pozitivní
představu o sobě samém a schopnost účinné spolupráce.
Etický kurz proběhl i v 9. ročníku, opět pod vedením lektorek Mgr. Ohnoutkové , Mgr. Wojtkové a za účasti
třídní učitelky.
Ostatní třídy pracovaly s tématy etické výchovy ve svých třídnických hodinách, VZŽS a OV.
Na týmovou spolupráci byly zaměřeny výlety některých tříd.
Žáci posledních ročníků 1.stupně a žáci 2. stupně se společně zúčastnili lyžařského výcvikového kurzu, lépe
se poznali i při zahraničních výjezdech.
I v tomto školním roce pokračovalo patronství žáků 8. a 9. tříd nad prvňáčky (uvítání ve škole, pomoc v
prvních týdnech, pomoc při akcích družiny atd.), prvňáčci také budou provázet "svoje" deváťáky při loučení se
školou.
Úspěšně žáci jednotlivých tříd spolupracovali i na dalších projektech a akcích školy a družiny, např. Hospic,
Adopce na dálku, Akademie, Den dětí......, na reprezentaci školy ve sportovních či dopravních soutěžích, na
prezentaci školy na kulturních akcích.
Za projekt Hospic získala letos škola cenu za občanskou aktivitu Gratias Tibi , kterou dostávají mladí lidé do
třiceti let, kteří pozitivně ovlivňují život ve společnosti. Organizátorem je Člověk v tísni v rámci projektu Jeden
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svět na školách. Naši žáci pod vedením autorky projektu Mgr. Wojtkové, Mgr. Gabryšové a Mgr. Svobodové
získali 1. místo v kategorii základních škol.
Projekt Hospic vznikl na základě přesvědčení, že poznání konečnosti lidského bytí je podmínkou pro uvědomění
si hodnoty lidského života a odpovědnosti za život svůj i cizí. Vychází z poznatku, že otázkou smrtelnosti se děti
zabývají již ve velmi nízkém věku a jsou schopny ji chápat. Zkušenost ze setkání s umírajícími, doprovázení a
společné sdílení pocitů ve skupině je velmi důležité. Každý měsíc chodí děti ze školy ve svém volném čase jako
dobrovolníci do hospice a tam se věnují klientům podle jejich přání a potřeb. Hospic navštěvují ve skupině pod
vedením učitelů, kteří jsou proškolení dobrovolníci. V hospici jdou ve skupinkách ke klientům hospice, kteří
projeví zájem. Tam jsou společníky a přizpůsobují se potřebám a přáním klienta. Každá návštěva je jiná. Děti si
vyslechnou životní příběhy nebo jen zazpívají písničku, řeknou básničku. Učí se potlačit své potřeby a představy
o pomoci, učí se naslouchat a reagovat citlivě na potřeby klientů. Chápat únavu, změny nálady. S klientem děti
stráví asi 30 minut. Druhý den ráno před vyučováním se schází všichni, kteří byli v hospici, na společné snídani.
Jde o tzv.Pohospicovou snídani.Tam si vzájemně sdělí, co zažily. Mohou tam v bezpečí otevřít situace, které je
překvapily, zážitky, se kterými si neví rady. Cela snídaně je ukončená u Hospicového srdce, kde děti lepí
lístečky se záznamem prožitého. Prožitky učitelé ještě ošetřují individuelně. Projekt je každoročně ukončen
Hospicovou slavností, kde jsou děti za celoroční práci oceněny a dostanou tričko dobrovolníka. V rámci projektu
se škola zapojuje do propagace hospicové péče buď v součinnosti s Hospicem Svaté Alžběty, nebo vlastními
aktivitami. Akce probíhá průběžně již pátým rokem. Projektem za dobu jeho trvání každoročně prošlo zhruba 40
dětí.

Podpora méně úspěšných žáků
Zapojili jsme se do projektu OPVK „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách“, jehož
realizátorem je Statutární město Brno. Projekt byl zahájen 25. 6. 2014 a bude pokračovat i v příštím školním
roce. Škola spolupracuje na analýze potřeb žáků ohrožených studijním neúspěchem, zajišťuje podmínky pro
přímou práci s cílovou skupinou žáků, pomáhá v komunikaci s rodiči vybraných žáků a zajišťuje podmínky pro
realizaci projektu včetně odpovídajících prostor, didaktických pomůcek. Po dobu trvání projektu jsou na škole
zřízeny projektové pozice mentorů. Mentorská práce s vybranými žáky v projektu probíhá podle potřeb školy a
žáků, jde především o doučování, individuální konzultace, spolupráci s vyučujícími a rodiči, pomoc s
výchovnými problémy (agrese, pozdní příchody, záškoláctví, nevhodné chování ke spolužákům a učitelům,
zapomínání atd.). Mentory jsou Mgr. Martina Hájková a sl. Michaela Ohnoutková. Škola má vypracován
Celoškolní plán opatření pro žáky ohrožené studijním neúspěchem nebo odchodem ze vzdělávání.
V oblasti rozvoje sociálních dovedností dětí v rámci prevence rizikového chování pracujeme na 1.
stupni s metodikou Kočičí zahrada, letos ji úspěšně dokončila třída čtvrtá.
Na obou stupních jsme pokračovali v orientaci na zdravý životní styl.
V 2. pololetí se žáci 4.třídy s p.uč. Hrubou zapojili do projektu (podporovaného z fondu EU-Investice do rozvoje
vzdělávání) Zdravý životní styl. Projekt probíhal ve třech obdobích.
V 1.období se děti zaměřily na sestavování optimálního jídelníčku, obsah živin v potravinách, zásady zdravého
stravování. V 2. období si zahrály hru na ekologické zemědělství, přičemž zjistily, jak je rovnováha v krajině
lehce narušitelná. Také se bavily o původu potravin a už ví, proč bychom měli upřednostňovat potraviny
vypěstované co nejblíže našeho bydliště.
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3.období bylo zaměřeno na význam pohybu pro zdraví, děti měřily tělesné funkce, pomocí krokoměru zjišťovaly
počet kroků během vyučování.
Žáci 5. tříd se zúčastnili projektu MONA organizace Lipka, kde při pobytu v Rakousku byl hlavním
tématem opět zdravý životní styl.
Pokračoval projekt Triatlon, Zdravé zuby.
Co se ještě podařilo:
Děti účelně využívaly svůj volný čas také díky naší nabídce kroužků, úspěšně se účastnily různých sportovních
soutěží, dopravních soutěží, pěveckých, čtenářských a recitačních přehlídek.
Myslím, že se nám daří pokrývat smysluplně a systematicky jednotlivé okruhy prevence rizikového chování
z vlastních zdrojů a pouze je vhodně doplňujeme programy z nabídky spolupracujících institucí a organizací.
Co se nepodařilo:
Stále nemáme proškolenou novou lektorku v UNPLUGGED, tento projekt v tomto školním roce v 6.
ročníku opět neproběhl, rezervy vidím i v proškolování dalších pedagogických pracovníků v tématech týkajících
se prevence rizikového chování a jejich zapojení do tvorby MPP.
Neproběhly doplňkové programy určené k prevenci vandalismu a věnované právnímu vědomí, pokusíme se
zajistit v příštím školním roce.
Do dalšího roku přesouváme i většinu témat metodiky Kočičí zahrada, se kterou třetí ročníky pracovaly pouze
minimálně a pracovat s ní budou tedy ročníky čtvrté s novými třídními učiteli.
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, MP Brno, Centrem Kociánka, Hospicem sv. Alžběty.
Co bychom uvítali od Poradenského centra pro drogové a jiné závislosti
Zařadit do nabídky seminářů opět UNPLUGGED, metodiku vedení třídnických hodin a další semináře pro
pedagogy (nejen metodiky prevence).
Řešené nežádoucí jevy na škole
Kouření – 1, alkohol – 0, drogy -0, vyloučení jednotlivce z kolektivu -2, psychická šikana - 1, kriminalita
majetkové povahy – 2, týrání dítěte – 0, zneužívání dítěte – 0, zanedbávání dítěte – 4, záškoláctví do 10 h - 1,
gamblerství - 0.
Zaměření v příštím školním roce
Vztahy v třídních kolektivech a mezi třídami, ověřování efektivity intervencí v třídních kolektivech s
projevy rizikového chování, podpora méně úspěšných žáků, potírání vandalismu, právní vědomí, orientace na
zdravý životní styl, zařadit do dalších ročníků projekt s tématem kyberšikany a bezpečí v kyberprostoru.
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Zaměření v příštím školním roce
Vztahy v třídních kolektivech a mezi třídami, podpora méně úspěšných žáků, potírání
vandalismu, právní vědomí, orientace na zdravý životní styl, úpravy školního programu proti
šikanování.
Příloha 1:
AKCE VE ŠKOLNÍM ROCE 2014/15

Září
Besedy s knihovnicí, 1.A,B,C.
Den jazyků, soutěž tříd,6. – 9.roč.
Běh brněnské mládeže, 1.st.
Projekt Vezmi a piš
Beseda k volbě povolání na ÚP
Dopravní hřiště Komín, 2.A,B.
Tancujeme s krtkem, 1.,2. st.
Kurz etické výchovy, 6.roč.
Říjen
Turnaj ve fotbale, 2.st., 1st.
Běh brněnské mládeže, 1., 2.st.
Pasování čtenářů v místní knihovně, 1.roč.
Strojírenský veletrh, 9.roč.
VV soutěž – Jundrovská paleta
Projekt Hospic
Pohospicová snídaně
Běh brněnské mládeže
Podzimní výsadba stromu s vystoupením dětí školy
Přestavení v anglickém jazyce, 8.,9.roč.
Drakiáda, ŠD, ŠK
Přírodovědný klokan, 2.st.
Technické muzeum, Hedvábné šátky, 9.roč.
Sběr textilu, 1.,2. St., soutěž tříd
Besedy s náboráři středních škol, 9.roč.
Vítání občánků, pohybově recitační kroužek
Běh jundrovskými lesy, ŽP
Empík cyklista, 4.A
Listopad
Slabikářová slavnost, 1.ročníky, MŠ
Projekt Hospic
Pohospicová snídaně
Besedy s náboráři SŠ, 9.roč.
Soutěže BRLOH, žákyně 9.roč.
Barevný den, 1., 2.st.
Městské kolo plavání, 3. místo
Výtvarná soutěž Jundrovská paleta, 1.,2.st
Besedy s knihovnicí, 1. a 2.st.
Šplh, obvodní kolo, postup - městské kolo – Pauločáková, 4.A
Veletrh SŠ, 9.roč.
Soutěž deskových her, Otevřená škola, absolutní vítěz Chvátilová A., 4.B
SPŠCH, Vranovská 8.,9.roč. – volba povolání
Anthropos, 6.roč.
MG, Kouzlo neočekávaného, 5.roč.
Svět keramiky, DDM Junior, 1.st.
Veletrh základních škol, Lužánky, CVČ
Literárně výtvarná soutěž s Donem, 2.3. třídy
Žirafa, vědomostní soutěž s humanitním zaměřením – 2. místo, tým 9.roč.
Prosinec
Vánoční vystoupení žáků školy pro veřejnost, kinosál
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Mikulášská nadílka, ŽP, 1., 2.st.
Výjezd žáků – Vánoční Vídeň, 5.- 9.roč.
Dopravní soutěž – Empík cyklista, Malý cyklista - 4. a 3. třídy
Vánoční Brno, 3., 7.roč.
Rozsvěcení vánočního stromu v Jundrově, vystoupení žáků
divadelní představení v AJ, 6.,7.roč.
Betlémské světlo, 1., 2.st.
Besedy k Vánocům, 1.st.
Divadelní představení žáků 4.B do děti 1. st.
Planetárium, 5. třídy
Bezpečné Vánoce, soutěž, Amavet – odbor dopravy
Leden
Zápis do prvních tříd
Den otevřených dveří
Pěvecká soutěž školních družin, školní kolo
Plavecká soutěž – Otevřené školy
Autorské čtení, 2. – 4.třídy, literárně výtvarná soutěž Don
Návštěva budoucích prvňáčků v prvních třídách
Spolupráce se ZŠ a MŠ Veslařská, společné hodiny matematiky a českého jazyka 9 .roč.
Österreich institut, 6.roč.
Městské kolo MO, 5.,9.roč.
JM bez hranic, Kociánka, program pro žáky – 4.,5., 6.,7.,8. třídy
Program prevence – Popletené pohádky, 2.,5.třídy
Tříkrálový fotbalový turnaj, ŠD, ŽP
Mahenovo divadlo, 2.,3. třídy /lit.výt. soutěž Don/
Únor
Karneval, ŠD,ŠK
LVK, 5. – 9.roč.
Sběr papíru
Plavecké závody Otevřených škol, 1.st.
Divadelní představení v anglickém jazyce, 4.roč.
Holky a kluci, preventivní program pro třídu, 8.roč., SPC Sládkova
Hvězdárna, Cesta k planetám, 3.roč.
Školní kolo čtenářské přehlídky, 1.st.
Obvodní kola pěvecké soutěže školních družin, 1. a 2. kategorie
Projekt - Hospic
Dětský parlament, Lužánky
Březen
Matematický klokan, 2.-9.roč.
Moravská galerie - Od gobelínu po krinolínu, 9.roč.
Světci a jejich atributy, 6. roč., Cesta k desingu, 8.roč.
I strom může být červený, 7.roč.
Krajské kolo MO, Nováčková, 9.roč.
Dopravní výchova, 3.,4. roč.
Turnaj ve vodním minipólu, 4.,5.roč., Ponávka
Noc s Andersenem
Obvodní a městské kolo pěvecké soutěže ŠD
Projekt – Hospic, pohospicová snídaně
Obvodní kolo ve vybíjené, 5. třídy
Besedy s knihovnicí, 1.st.
DDM, Junior, Keramická dílna, 1.st.
Sexuální výchova, CVČ Lužánky, 6.,7.roč
Slavnostní otevření školní knihovny
Projekt Vezmi a piš
Ovoce do škol, výukový program ke zdravému životnímu stylu, 1.st.
Jeden svět, Lidská práva,2.st.
Rozmarýnek, Kamenný vrch – přírodovědný program, 7.roč.
Projekt Centrum Hi-tec, SŠ Čichnova, 8., 9.roč.
Taneční, 2.st.
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Žákovský ples, ŽP, 2.st.
Duben
Jak se žije..Velikonoce, pan Špilar, 1.st.
Velikonoce, 1.st., beseda
Turnaj ve vodním minipólu, 4.,5.roč., Ponávka
Otevřená škola – florbalový turnaj 2.st.
Anthropos, 4. třídy
Veselé zoubky, program pro 1. roč.
Běh brněnské mládeže, 1.st., 2.st.
Projekt Vezmi a piš
McDonaldś Cup , 4.,5.roč., 1.- 3.roč.
Dopravní hřiště, 4. třídy
Recitační přehlídka – 1.st.
Přijímací řízení na SŠ
Projekt – Hospic, pohospicová snídaně
Aquapark Kohoutovice , 6.roč., vítěz ve sběru papíru
Divadelní představení v anglickém jazyce, 6.,7.roč.
Velikonoční dílny, spolupráce školských subjektů v Jundrově
Plavecké závody ŠD
Den Země, 1st. ŽP
Atletický trojboj ŠD, ŠK
Představení v NJ, 8.roč.
Běh – triatlon, 1.,2.st.
JM bez hranic, Kociánka,
Květen
Běh brněnské mládeže, 1., 2.st.
Autorské čtení, knihovna
Hospic, projekt, pohospicová snídaně
Projekt Vezmi a piš, 1., 2.st.
Projekt Triatlon
Empík hledá Foxíka, 3.roč.
Besídka k soutěži Ledňáček a jeho přátelé1.A,B,2.A,B, 3., 4. A,B
Dopravní soutěž mladých cyklistů, městské kolo a krajské kolo
Pythagoriáda, městská kola, 5.roč.
Strážce nebes, soutěž ŠD, ŠK
Školní kolo přehlídky anekdot
Atletická trojboj ŠD
Cyklistický výlet, dopravní kroužek
Dopravní výchova, 4.A,B
Školní výlety, 1., 2.st.
Brno a Jižní Morava bez hranic, závody, 9.roč.
Besedy s knihovnicí, 2.st.
Vítání občánků, recitační kroužek
Den Dětí, ŠD, ŠK
Červen
Školní výlety, 1, 2.st.
Škola v přírodě – Jeseníky 3,4,5, roč
Škola v přírodě Heřmanov- 1. B
Vodní pólo,Lužánky, 1.st.
Vezmi a piš, projekt
Závěrečné ročníkové práce žáků, 9.roč., obhajoba
Hospic, projekt – hospicová slavnost
Dopravní hřiště Komín, 3.roč.
Výjezd žáků – Rakousko, Vídeňský národní park, projekt Lipky
Atletika, trojboj, 1.st., obvodní kolo
Železný Empík, Empík cyklista, 4.roč.
Schůzky rodičů budoucích prvňáčků
Zahradní slavnost,ZŠ a MŠ Veslařská, 1.C
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Příloha : foto

Zahájení školního roku

Adventní večer

Akce 72 hodin

Beseda o holokaustu

Poznáváme svoji školu

Betlémské světlo
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Projekt Stuttgart

Projekt : Jak se žije… E. Bučková

Česko svítí modře

Vánoční jarmark

Den jazyků

Mnichov

LVK 2015

Škola v přírodě
2

