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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 škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 11 5 253 23  

2.stupeň 6 4 116 19,3  

Celkem 
17 9 369 21,7 450 

   

  

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 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, přípravná třída 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

 470 416 39 15 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,75 
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1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 5 149 fyz. 6  / 

přepoč.  3,87 

150 

Z činnosti ŠD: 

Ve školním roce 2016- 2017 pracovalo na ZŠ Jasanová pět oddělení školní družiny a dvě 

oddělení školního klubu. ŠD navštěvovalo celkem 149 žáků, ŠK 51 žáků. Oddělení ŠD 

využívaly k činnosti vlastní třídu a učebny 1.A, 1.B, 4.A, 4.B a ŠK pracoval v 5.A  5.B. ŠD i 

ŠK společně využívaly k činnosti zahradu ŠD, plavecký bazén, tělocvičnu, hřiště, sportovní 

halu ZŠ, odbornou učebnu informatiky a přilehlé okolí školy.  

Provoz ŠD začínal v 6.30 a končil v 16.30 hod. 

Činnosti školní družiny vycházely ze Vzdělávacího programu ŠD a ŠK. 

 

Činnost 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, pěstování ovoce, zeleniny a bylinek ve vyvýšených záhonech, výtvarné a 

pracovní činnosti podle ročního období a tradic, sportovní činnosti, dopravní výchova, etická 

výchova. 

 

Základy slušného chování, udržování pořádku ve třídě, základy stolování. 

 

Procvičování učiva formou hry. 

 

Žáci ze školní družiny se zapojili do projektu „Hodina pohybu navíc“ kde navštěvovali 

sportovní kroužek.  

V rámci projektu „ Sportovci do škol“ si osvojili základy fotbalu a házené. 

 

Zájmové kroužky vedené vychovatelkami ŠD a ŠK  

- Míčové hry  

- Dramatický kroužek 

- Plavání  

- Mladý cyklista 

- Stolní hry 

- Pěvecký kroužek 

- Výtvarný kroužek 1, 2 a 3 

- Tvořivý kroužek 

- Zdravé cvičení 

- Taneční kroužek 1,2 

- Flétna1,2 

Akce, kterých se ŠD a ŠK zúčastnily:  

 

- Kroužkování – akce s Rozmarýnkem 7.9. 

- Úprava družinové zahrady „72 hodin 13.10. 

- Drakiáda 9.11. 

- Turnaj deskových her 18.11, městské kolo 30.11. 

- Slavnostní návštěva žákovské knihovny 1.12. 

- Uspávání lesních skřítků 8.12. 

- Turnaj deskových her 13.11. městské kolo 4.12. 

- Mikulášska nadílka 5.12. 

- Vánoční jarmark 15.12. 

- Soutěž v programování 16.12. 

- Vánoční tvořivé dílny 19.12. 



- Vánoční nadílka a rozdávání Betlémského světla 22.12. 

- Pěvecká soutěž ŠD (školní kolo 26.1., obvodní kolo 9.2.a 16.2.) 

- Karneval 24.2. 

- Literárně výtvarná soutěž „Kouzelná zima“ 

- Burza sběratelských kartiček 13.2. 

- Relaxační omalovánky 28.2. 

- Turnaj ve vybíjené 24.3. 

- Velikonoční tvořivé dílny 12.4. 

- Plavecké závody – obvodní kolo 9.3. 

- Den učitelů – výměna rolí 28.3. 

- Noc s Andersenem 31.3.-1.4. 

- Zápis do 1. třídy – pomoc při vítání prvňáčků, výroba dárků 

- Exkurze Sako 11.4. 

- Velikonoční tvořivé dílny 12.4. 

- Přírodovědná stezka ke Dni Země 22.4. 

- Slet čarodějnic 28.4. 

- Výstava prací z Noci s Andersenem knihovna – květen, červen 

- Návštěva divadelního představení v divadle B. Polívky „Čtyřlístek v pohádce“ 27.4. 

- Prezentace práce našich žáků na výstavě „ Písmena a číslice inspirují nejvíce“ v 

Bystrci. Vernisáž 11.5. 

- Atletický trojboj ŠD 5.5. školní kolo, 10.5. obvodní kolo, 14.6. městské kolo ( Valerie 

Jakubcová  - 1. Místo) 

- Návštěva dopravního hřiště 19. a 21. 6. 

- Společné promítání – Film měsíce 

- Školy v přírodě  

- Poznávací výlety v době ředitelského volna: (Přehrada, hrad Veveří, Vida, mariánské 

údolí, výstava hraček v letohrádku Mitrovských, prohlídka centra Brna – pověsti, Špilberk – 

kasematy, les v Jundrově, ZOO 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 2 51 2       /    1,14 60 

Z činnosti ŠK: 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 28/24,7 100 

z toho odborně kvalifikovaných  28 100 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 

  

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 13/ 11,13 

 

 

 

 



2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 7 

36-50 let 1 10 

51 a více  7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 0 

Celkem 4 24 

Rodičovská dovolená 0 1 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2,3/4 

z toho  a) asistent pedagoga:4 

        b) osobní asistent:0 

        c) školní asistent:0 

            d) mentor:   0 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní,BOZP,PO 38 

Přírodní vědy 2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
6 

Inkluze do škol 3 

Prevence násilí, subkultury 2 

Celkem 51 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 52 51 1 0 0 

2. 48 46 2 0 0 

3. 47 43 4 0 0 

4. 58 39 19 0 0 

5. 48 25 23 0 0 

Celkem za I. stupeň 
253 204 49 0 0 

6. 27 18 9 0 0 

7. 38 19 19 0 0 

8. 35 16 19 0 0 

9. 16 1 15 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

116 54 62 0 0 

Celkem za školu 369 258 111 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:  7 

průměr na jednoho žáka: 0,02 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

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 8 12 2 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 16 100 

nižší ročník/5.ročník 0 0 

Celkem 16 100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   12 

Důvody: stěhování 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  8 

Důvody: stěhování 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

Kontrola České školní inspekce na ZŠ Jasanová proběhla ve dnech 19.-21.10. a 

24.10.2016 

Inspekce byla zaměřena na hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

poskytovaného základní školou a školní družinou., zjišťování a hodnocení naplnění 

školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a RVP. 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Škola zlepšila stravovací podmínky pro přípravnou třídu,  

větší využívání výpočetní a didaktické  techniky při vzdělávání,, 

zkvalitnění činnosti ŠK a ŠD, 

Zintenzivnění DVPP 

Oprava ŠŘ  

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

Audit MěU Jundrov 

OŠMT 

KHS 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
Nebylo potřeba zavádět žádná opatření 

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  12 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 105 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

Členové ŠPP: Mgr. Martina Hájková – výchovný poradce (VP), Mgr. Zuzana Lamserová – 

školní psycholog (ŠP), Mgr. Eva Křížková – školní metodik prevence (MP), Mgr. Jindra Wojtková – 

školní speciální pedagog (SP), Mgr. Lucie Machalová – školní speciální pedagog - logoped, se jednou 

za měsíc scházeli na schůzkách s vedením školy, na kterých byla konzultována a hodnocena činnost 

jednotlivých členů ŠPP a naplňování stanovených cílů.  

Dařilo se nám díky vzájemné spolupráci vedení školy, členů ŠPP, všech vyučujících a institucí 

spolupracujících se školou naplňovat stanovené cíle.  

V příštím školním roce chceme navázat na naši práci, opět budeme poskytovat poradenské 

služby učitelům, žákům i jejich rodičům v oblastech: výchova a vzdělávání žáků se specifickými 

vzdělávacími potřebami, péče o žáky nadané a žáky s neprospěchem, problémy se školní docházkou – 

neomluvená a vysoká omluvená absence, kariérní poradenství – profesní orientace žáků, prevence 

sociálně patologických jevů a závadového chování. Opět bychom se chtěli zaměřit na vztahové 

problémy – klima třídy, vztahy ve třídě, atd. 

                                                                                                                 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP VŠ 

školní metodik prevence 1 Studium MP VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,25 VŠ  VŠ  

školní speciální pedagog  0,1 VŠ VŠ 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce 0 1 0/0 

školní metodik 

prevence 

0 
1 

0/0 

školní psycholog 1 0 0/0 

školní speciální 

pedagog 

0 0 1/0 

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: školení VP - PPP 

školní metodik prevence: školení MP – PPP 

školní psycholog – školení Ps na FF 

spec. ped. – školení SP – PPP, SPC 



školení logoped – školení Logo na SPC 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

0 

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

 

0 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

mentální 5. 1 - 

Autismus 7. 1 - 

SPU 3. 1 - 

SPU 4. 4 - 

SPU 6. 1 - 

SPU 7. 1 - 

SPU 8. 1 - 

SPU 9. 1 2 

SPCH 2. 1 - 

SPCH 3. 1  

SPCH 4. 1 - 

SPCH 7. 1 - 

SPCH 9. 1 2 

Vady řeči 6. 1. - 

    

    

Celkem  17  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 1. 9 - 

 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  

 

 
 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 2 18 

Přírodní vědy 1 10 

Sport, TV, turistika 4 70 

Umělecké obory 2 25 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

2 18 

Celkem 11 141 

 



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

CZ.1.07/1.1.00/46.0015 Město Brno zvyšuje kvalitu ve 

vzdělávání v základních školách 

Délka trvání projektu  2 

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace   

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

7/2015 

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. 

 

Cílem projektu je také zvýšení důvěry mezi školami, jejich 

zřizovateli a dalšími partnery, zlepšení vzájemné 

komunikace, spolupráce a výměna zkušeností dobré praxe. V 

rámci projektu se uskuteční pět setkání pro zástupce 

zřizovatelů – městských částí, vedoucí pracovníky škol a 

další partnery v oblasti vzdělávání. Každé setkání bude 

zaměřeno na vybrané téma související s problematikou 

vzdělávání. Statutární město Brno dále na základě projektu 

vytvoří Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve 

městě Brně, která identifikuje a analyzuje problémy města v 

této oblasti a navrhne plán k jejich řešení. 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

 

V tomto školním roce byla opět otevřena logopedická třída (1. C). Žákům zde byla věnována 

individuální logopedická péče a třídní učitelka, slečna Machalová, pravidelně spolupracovala 

se SPC Veslařská.  

Otevřeli jsme  přípravnou třídu s 12 dětmi, která měla mezi rodiči velký ohlas a pomohla 

k výraznému začlenění dětí  

 

Vyučující ročníků zařazovaly do výuky Daltonskou výuku a projektové   

vyučování. 

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. 



 

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 a v matematice pracovali podle 

schválených individuálních plánů učiva. 

 

V letošním školním roce bylo zřízeno Školské poradenské pracoviště, nabízející 

 - kroužek pro žáky s SVP, zde byli zařazeni žáci se závažnějšími typy poruch učení. Náprava 

probíhala také na počítačích (výukové programy Matik, Dyscom) a byla zaměřena na nápravu 

poruch učení.  

- kroužek pro žáky s poruchou řeči, kam byli zařazeni žáci z jiných tříd než z logopedické 

třídy. Náprava probíhala občas také na počítačích a byla zaměřena na odstranění řečových 

vad.  

- součástí nabídky byly i konzultační hodiny logopeda a speciálního pedagoga. 

- v rámci prevence sociálně patologických jevů byl zapojen školní preventista 

- pro žáky, rodiče i třídní kolektivy byl k dispozici školní psycholog 

- vedoucím byl ustanoven výchovný poradce 

 

Ve výchovné oblasti pracovaly třídní učitelky podle výchovného plánu, vypracovaného na 

základě individuálních znalostí o žácích své třídy. 

Značné úsilí všech vyučujících bylo věnováno dodržování ŘŠ a zvláště pravidel slušného 

chování. Třídní 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. 

Na škole  nebyl udělen snížený stupeň z chování. Nejlepší žáci tříd byli odměněni. 

 

 

Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2016/17 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Eva Křížková  

 

ŠMP spolupracuje v oblasti prevence s 

- Výchovným poradcem 

- Vedením školy 

- Třídními učiteli 

- Ostatními pedagogickými pracovníky 

- Členy školního poradenského pracoviště (VP, Spec. ped., ŠP) 

ŠMP standardně 

- získává informace pro včasné odhalování rizik (monitoring) 

- plánuje realizaci preventivních intervencí (MPP) 

- evaluuje - standardními způsoby získává zpětnou vazbu o preventivních intervencích 

(poskytnutých v rámci MPP) 

- ověřuje plánované aktivity (definované v MPP) na základě výsledků z hodnocení 

Škola má vytvořeny vlastní Programy proti následujícím typům rizikového chování včetně 

Krizového plánu 

Ano 

- Prevence šikany a extrémních projevů agrese, kyberšikany 

MPP je vypracováván na základě vyhodnocení předchozího školního roku 

Ano 

 

Při vypracovávání MPP spolupracuje více pedagogů 

 



Spolupráce s rodiči 

- Rodiče jsou informováni o strategii MPP 

- Rodiče se přímo účastní realizace MPP 

- Jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče 

- Škola nabízí besedy pro rodiče 

- ŠMP si ve stanovených situacích zve rodiče na konzultace 

- Škola má pro rodiče informační letáky 

- Rodiče mají zájem o spolupráci se školou 

 

Preventivní program školy byl zaměřen na klima školy, tříd, vztahy v třídních kolektivech a 

mezi třídami, podporu méně úspěšných žáků, orientaci na zdravý životní styl, účast v projektu 

Bezpečně v kyberprostoru . Cíle dané v těchto oblastech se daří naplňovat. 

O projekt Bezpečně v kyberprostoru byl zájem, žáci se úspěšně zúčastnili soutěže JMK 

Bezpečně v kyberprostoru v kategoriích A, B i C, úspěšné byly jak reklamní plakáty, tak 

tematicky zaměřené básně. Úspěch vidím především v tom, že se na školu děti obrátily se 

žádostí o pomoc ihned v počátcích tohoto typu rizikového chování a podařilo se rychlé 

usmíření. Vše samozřejmě pozorujeme i nadále na vztazích přímo ve škole. 

K upevnění dobrých vztahů mezi třídami opět dopomohly školy v přírodě a lyžařské kurzy, 

spolupráci v rámci třídních kolektivů prověřily výlety zaměřené na týmovou spolupráci. Ke 

kvalitnímu trávení volného času opět dopomohla široká nabídka kroužků, akcí školní družiny 

a žákovského parlamentu. Děti se také úspěšně zúčastnily mnoha sportovních soutěží. Probíhá 

spolupráce mezi prvními a devátými ročníky.  

Pravidelně si vyměňujeme informace na schůzkách školního poradenského pracoviště. 

Pokračovali jsme v projektu OPVK „Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních 

školách“. 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 byly Mgr.Aneta Vitoušová, Mgr. Petra Svobodová a sl. 

Michaela Ohnoutková, pan Mgr. Jakub Rajsigl. Škola má vypracován Celoškolní plán opatření 

pro žáky ohrožené studijním neúspěchem nebo odchodem ze vzdělávání. Oblast primární 

prevence rizikového chování byla kladně hodnocena i Českou školní inspekcí. 

 

Co se Vám nedaří podle stanovených cílů a proč? Co byste rádi zlepšili? 

E - learningový kurz Bezpečně v kyberprostoru nebyl plně realizován všemi ročníky, ověřena 

nebyla účast rodičů, možnost zapojení jim však byla předložena. V tomto roce se také 

nepodařilo vyhradit časový prostor pro Kočičí zahradu všem určeným ročníkům, na této 

metodice budou tedy pracovat v příštím školním roce i ročníky čtvrté, což však vzhledem ke 

složení obou tříd nevidím jako problém, pro práci s metodikou budou stále dostatečně 

motivováni. V běžné výuce se pro tuto zdařilou, ale časově náročnou metodiku obtížně hledá 

prostor, uvítali bychom nápady na řešení. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně : 7.9.2017 

 

 

 

 



 

Přílohy: 

 

 
 

Babylon fest 

 

 
 

Advent 2016 

 

 
 

Barevný den 

 

 
 

Canisterapie 

 

 

 

 

 
 

Betlémské světlo 

 

 
 

Česko čte dětem 

 

 
 

Dopravní hřiště 

 

 
 

LVK Petříkov 

 

 

 

 



 

 
 

Návštěva z Německa 

 

 
 

Noc s Andersenem 

 

 
 

Fandíme Kometě 

 

 
 

Plavecké závody SOBŠ 

 

 

 

 

 

 

 
 

Praha 

 

 
 

Olympijský den 

 

 
 

Karneval ŠD 

 

 
 

Školní Jarmark 


