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       Výroční zpráva 
 

 školní rok 2021/ 2022 
Základní škola a mateřská škola Brno, 

příspěvková organizace, Přemyslovo nám. 1 
 

 
 

Základní škola 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 

  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská 
škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace 
 
1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno – městská část Slatina, Tilhonova 450, 
627 00 Brno 
 
1.3 Ředitel školy: Mgr. Světlana Brankovská 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: ZŠ (400) MŠ (56) 
s výdejnou stravy (56), ŠD (150) 
  
1.5 Kontakty:  

telefon:  548212014   
e-mail: reditelka@zspremyslovo.cz 
http: www.zspremyslovo.cz 

 

1.6 Úplná / škola  

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný 
počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 10 5 218 21,8 400 

2. stupeň 7 4 171 24,4 400 

MŠ 2 2 56 28 56 

Celkem 
19 11 442 

389 +53 
23,42  
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 1. 1. 2006 
Předseda a členové ŠR: Mgr. Alena Dvořáková, Ing. David Ondřík,  
 Mgr. Tomáš Keprt, Ing. Jana Balášová 
 PhDr. Martin Krytinář, Mgr. Radmila Pechová 
 
          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Přemyslák ZSPREMYSL/658/2020 1.-9. 

ŠVP pro předškolní vzdělávání 
„Celým rokem – krok za 
krokem“ 

ZSPREM/940/2016 MŠ 

   

   

   

Jiné specializace, zaměření: Dalton 1.-9. ročníky, CLIL - přírodopis 7. ročníky, CLIL - RV 6. ročníky 

 

 

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  - výdejna- 
nepatří škole  

1 376 0 0 

L 13  ŠJ – výdejna 1 53 0 0 

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

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování v MŠ k 31. 8. 2018 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,124 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 5 150 fyz.5 / 4,142 přepoč.   150 

 
Z činnosti ŠD: 
Školní družina, školní rok 2021/2022 - akce, soutěže, výlety 
 

Zhodnocení školní družiny za školní rok 2021/ 2022 

 

 

- 5 oddělení ŠD, 5 vychovatelek 

- vytvořen celoroční i týdenní plán činností a akcí  
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- kroužky ŠD: míčové hry, deskové hry, florbal 

- ŠD zapojena do projektů „Sportovci do škol“ a „Otevřené školy“ 

Nejvýznamější akce ŠD: 

      -  Halloweenská, Mikulášská besídka, Masopustní rej 

      - vánoční dílna předškoláka a společné akce s MŠ /Den dětí, Zvířátka/ 

      - pečení a zdobení perníčků 

      - výlety, hrad Buchlov, Moravský kras 

      - výtvarné soutěže, soutěže v deskových hrách 

      - florbalové a fotbalové turnaje 

      - sportovní a výtvarné odpoledne rodiče s dětmi 

 

 Bc. Šárka Lausová 

                                                                                              vedoucí ŠD 
 
ŠD zapojena do projektů:   Sportovci do škol 
                                                Sportuj bez předsudků 
                                                Otevřené školy 
 
 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 fyz.   / 
přepoč.0 

0 

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  42/48 100 

z toho odborně kvalifikovaných  42/48       100 

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

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 6 
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2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 4 5 

36-50 let 2 9 

51 a více  7 

Pracující důchodci nepobírající důchod  1 

Pracující důchodci pobírající důchod  2 

Celkem  24 

Rodičovská dovolená  1 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie  

Cizí jazyky – on line 11  

Umění, estetika  

Speciální pedagogika, SVPU – on line 5 

Informatika, PC, Tablety 4 

Společenské vědy 4 

Legislativa, řízení, ekonomie, stravování 3 

Sport, TV, turistika  

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů-on 
line 

1 

Alternativní pedagogika - červenec 2021 4 

Přírodní vědy  

Technické vědy 1 

Český jazyk a literatura  

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 

Jiné – matematika dle prof. Hejného – červenec 
2021 

6 

Celkem 41 

 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 6,65/12  
Z toho:  a) asistent pedagoga: 10 
               b) osobní asistent: 0 
               c) školní asistent: 2 
               d) mentor: 4   

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 44 
 

43 1 0 0 

2. 41 41 0 0 0 
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3. 43 
 

43 0 0 0 

4. 41 
 

30 11 0 0 

5. 49 
 

35 14 0 0 

Celkem za I. stupeň 218 
 

192 26   

6. 47 
 

27 20 0 0 

7. 55 
 

21 34 0 0 

8. 42 
 

19 23 0 0 

9. 27 
 

18 9 0 0 

Celkem za II. stupeň 171 
 

85 86 0 0 

Celkem za školu 389 267 112 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: 31 

průměr na jednoho žáka:  0,107 

 

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 
 

7 1 6 34 0 

 
 
 

3.5 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 41 100 

nižší ročník/5.ročník 6 4,2 

7. ročník 1 0,8 

Celkem 48  

 
 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 2 
Důvody: změna bydliště, jiné zaměření školy 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 3 
Důvody: 
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

Viz dodatek 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Žádná se nekonala. 
 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Žádná inspekce 
se nekonala. 

 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: audit účetnictví za rok 2020 

audit účetnictví - bez opatření, drobná oprava 
 
 
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Ne 
 

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  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 20  přijetí do MŠ 0 

 

 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

Ve škole pracuje speciální pedagog i preventista sociálně patologických jevů. Celé 
školní poradenské pracoviště (ŠPP) řídí  ZŘ – speciální pedagožka. 

 
6.1 Údaje o odborných pracovnících  
 

6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 M,Čj, VŠ 

školní metodik prevence 1 Aj, Čj VŠ 

 
 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog  0,5 úvazek    

 
 

 

6.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 
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výchovný poradce 1                                 

školní metodik 
prevence 

 1                                

školní psycholog 0   

školní speciální 
pedagog 

  1 

 

    

    

    

 
 
6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků : 
 

výchovný poradce:  semináře pro vých. poradce 
školní metodik prevence:  semináře pro šk. metodiky prevence 
školní psycholog: ---------- 
školní speciální pedagog: semináře pro speciální pedagogy při PPP Zachova 
pro celý ped.sbor: prezenčně ve škole  „Jednání s problémovými rodiči“ 
Výuka matematiky hejného metodou- vybraní učitelé 
Metodika výuky Aj 1.i 2.stupeň – vybraní jazykáři 

 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů : 1) MŠMT  
 
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Ne 

 

 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

autismus  0  

vada řeči 5.,1. 1,1 3,3 

VPCH 2.,3.,4.,5., 2,2,3,5, 3,2,2,3,2,3,2,2 

VPU 5.,6.,7.,8.,9., 3,4,6,2,4,2,2,2 3,2,2,3,2,3,3,2,2,2,2 

Celkem  35  

 

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0   
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7.1 Další údaje o škole 
 
 
Kroužky při ZŠ  
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*     Nj, Aj 3x                     18 

Informatika, PC 0  

Náboženství 0 0 

Přírodní vědy 2 18 

Společenské vědy                  1 10 

Sport, TV, turistika   

Technické vědy   

Umělecké obory 1 8 

Zdravotní, speciální pedagogika   

Jiné   judo, florbal 3 25 
 

 
7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, 
případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj., 
… Klubíčko z. s., Sportovci do škol 
 
 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

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

Délka trvání projektu  1. 9. 2014 - 30. 6. 2015 

Operační program  OP-VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  29 999 584 Kč pro město Brno 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Nebylo třeba 

Stručný popis projektu  Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem 
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Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů 
CZ1.07/1.3.00/51.005 

Délka trvání projektu  1. 9. 2014 - 31. 7. 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  550 840 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

12. 5. 2014 

Stručný popis projektu  Nákup tabletů pedagogům, vzdělávání pedagogů, 
práce s tablety při výuce 

 
 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu 

Učíme se jazyky 
CZ.1.07/1.100/56.0992 

Délka trvání projektu 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  650 000Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

ne 

Stručný popis projektu  Studijní pobyt žáků v Londýně s výukou 

 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Učíme se zručnosti 
CZ.1.07/1.1.00/57.0116 

Délka trvání projektu  1. 9. 2015 - 31. 12. 2015 

Operační program  OP VK 
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ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  229 219 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

ne 

Stručný popis projektu  Vybavení školních dílen 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti 
CZ.3.68/0.0/0.0/16_022/0004424 

Délka trvání projektu  1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 256 438 Kč   EU 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální 
pedagog 

  

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 
Brně 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) partner 

Celková výše dotace  Celkové způsobilé výdaje projektu 69 419 468,16 Kč. 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

15. 6. 2016 
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Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a 
inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a 
zapojení co největšího počtu dětí do předškolního 
vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci se všemi 
mateřskými školami zřizovanými statutárním městem 
Brnem a jeho městskými částmi (celkem 137 MŠ) a se 
čtyřmi organizacemi neformálního předškolního 
vzdělávání. Projekt ve spolupráci se školami a dalšími 
partnery rozvíjí výměnu praktických zkušeností a 
diskuzi k tématům, které se vztahují ke spolupráci s 
rodinou. 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů pro ZŠ 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách 
ve městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 
 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

20.6. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací 
zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a 
inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 

 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti pedagoga II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012132 

Délka trvání projektu  1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 
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Celková výše dotace  2 023 344 Kč   

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální 
pedagog, kariérový poradce 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 MAP II pro ZŠ i MŠ  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně pro ZŠ i MŠ  
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Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení 

odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 

 

 
Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti pedagoga III 

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018760 

Délka trvání projektu  1. 3. 2021 – 28. 2. 2023 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 021 536 Kč   

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a 
kariéroví poradci 
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Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 MAP II pro ZŠ i MŠ  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně pro ZŠ i MŠ  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola  
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 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále posiluje odbornost 

pedagogů partnerských škol a podporuje posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 
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9.0 Zhodnocení a závěr: viz dodatek 
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

za školní rok 2021/2022 

 

Škola:  Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková 
organizace    

Školní metodik prevence:  Mgr. Pavla Kočí  

Počet žáků celkem: 389   (I. stupeň 218 žáků, II. stupeň 171 žáků) 

 
Podmínky školy: úplná základní škola, umístěná v rodinné zástavbě, kroužky v odpoledních 
hodinách vedené učiteli školy i externisty, spolupráce s Policií ČR, zaměření na řešení vrstevnických 
vztahů 
 
Co se podařilo: Adaptační pobyty žáků 6. ročníků v září, terénní výuka v Jedovnicích – žáci 8.ročníků 
v květnu, školy v přírodě – všechny ročníky 1.st. 
„Školní banda“- parlament - pracoval po celý rok bez omezení.  Žáci uspořádali fotosoutěž a tzv. 
Knihování na zahradě školy – zábavnou formou výměna přečtených nebo již nepotřebných knih mezi 
spolužáky. 9.ročníky pomohly vybudovat novou knihovnu 
 
Co se nedaří: obtížná komunikace s některými rodiči (nezájem nebo jazyková bariéra, přehnané 
ambice, agresivita některých rodičů) 
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Údaje o mateřské škole za školní rok 2021/2022 
Mateřská škola Přemyslovo nám.1 (ZŠ a MŠ Brno, Přemyslovo nám. 1, 

příspěvková organizace) 
 

 

Část I. 

 

Základní charakteristika mateřské školy 
 

 

a/ Název školy: 

Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám.1, příspěvková organizace 

  

b/  Zřizovatel školy: Statutární město Brno, Městská část Brno – Slatina, Tilhonova 450 

c/  Jméno ředitele školy: Mgr. Světlana Brankovská 

d/  Jméno vedoucí učitelky: Markéta Musilová Mandelíková 

       zástupkyně ředitelky zodpovědná za MŠ: Mgr. Tomáš Keprt 

e/  Telefon: 548 212014 

f/  Kapacita školy (dle výpisu z rejstříku škol): 56 dětí 

g/  E – mailová adresa: reditelka@zspremyslovo.cz, tel. 548212014 

h/  Provoz školy (od - do):    6.15 – 16.45  

ch/   Provoz jednotlivých tříd  6,15 – 16,45 – platné pro obě třídy 

                                                               

i/  Seznam zájmových, občanských, příp. dalších sdružení působících na škole - nemáme 
 

 

 

Školní rok 

2021/2022 

 

Počet 

tříd 

Celkový 

počet 

dětí  

Průměrný 

počet dětí 

na jednu 

třídu 

Průměrný 

počet dětí 

na učitele 

Průměrná 

docházka 

 v % 

Počet dětí dle 

zák. 117/1995 

Sb.na 

4hodiny denně 

třídy standardní 2 53 28 14 92 0 

třídy speciální-logo       

Celkem 
2 53 

 

28 14 89 0 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:reditelka@zspremyslovo.cz
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Část II. 

 

Výsledky výchovy a vzdělání 

 

 

 

a/ Zaměření mateřské školy,  

Mateřská škola se nachází v městské části Slatina. Zahájila činnost 1. 3. 2016. 

Jedná se o dvoutřídní mateřskou školu s kapacitou 56 dětí. Vzdělávací program pro 

předškolní vzdělávání: „Celým rokem – krok za krokem“.  

Jedná se o MŠ se vzdělávacím programem zaměřeným na školku s daltonskými prvky.  

 

- specializace na jednotlivé druhy výchov 

Předškolní vzdělávání bylo koncipováno tak, že se nám dařilo naplňovat záměry školy. 

- podpora kvality předškolního vzdělávání 

- výchova ke zdraví a rozvoj tělesné zdatnosti dětí 

- ekologická výchova a rozvoj přírodovědné gramotnosti 

- otevřenost školy rodičovské veřejnosti – úzká spolupráce škola a rodičovská veřejnost 

- srovnávání vzdělávacích šancí 

Stanovené cíle ŠVP pro PV byly průběžně naplňovány. 

 Děti jedenkrát týdně využívaly tělocvičnu ZŠ, prodloužené vycházky. 

  

Kvalita předškolního vzdělávání dosahuje vysoké úrovně také díky soustavnému 

sebevzdělávání učitelek v rámci samostudia a různých seminářů. 

 Učitelky mezi sebou úzce spolupracují, vytvářejí klima důvěry, jistoty a bezpečí nejen dětem, 

ale i jejich rodinám. V době uzavření MŠ společně vytvářely práce pro děti a organizovaly 

distanční výuku. 

 

- druhy výchovných kroužků 

 Nabídli jsme dětem dva kroužky – Koumálek a Tanečky. Sauna a plavání bylo bohužel 

z důvodu epidemie covid -19 zrušeno. 

- zájmové aktivity a nadstandartní péče 

- 1x v měsíci cvičení v tělocvičně školy pod vedením učitele TV 

- 1x v týdnu Edukativně stimulační skupiny (od ledna do dubna) 

 

 

Akce: 

 

- Podzimní tvoření doma (akce zrušena v mš kvůli pandemii COVID-19) 

- Divadlo Úsměv 

- Divadlo Šumafuk 

- Mikulášská nadílka 

- Planetárium 

- Tančení s Verčou 

- Nauka o včelách 

- Čarodejnice 

- Motani – cestovatelská produkce 

- Úklid zahrady,opekání buřtů, hra – společná akce s rodiči 

- Velikonoční tvoření s rodiči 

- Besídka ke dni matek 

- Program s živými zvířaty 
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- Dopolední oslava Dne dětí 

- Výlet do Hodonína 

- Pasování předškoláků 

 

Doplňkový program: 

- Cvičení na overballech (každý týden v rámci ŠVP PV) 

Většina akcí v první polovině roku se z důvodu epidemie musela konat omezeně a bez 

rodičů. 

 

- další údaje týkající se záměru školy, její orientace, předpoklady a trend dalšího vývoje 

Materiální podmínky školy jsou po otevření na dobré úrovni, MŠ se bude dále dovybavovat. 

Pro příští školní rok plánujeme doplnění pomůcek pro polytechnickou výchovu. 

(konstruktivní stavebnice, doplnit centrum aktivit dílna o předměty a pomůcky rozvíjející 

technické a manuální schopnosti dětí, rehabilitační ortopedický chodník - prevence ploché 

nohy). 

Personální podmínky jsou naplněny bez problémů.  

 

-vzdělávací program, podle kterého škola pracuje: 
Školní vzdělávací program byl vytvořen v souladu s RVP PV, jehož dalším podkladem byla analýza 

minulých let, záměry a podmínky MŠ. Rovněž bylo využito zaměření pedagogů. 

ŠVP s názvem „Školním rokem krok za krokem“ byl vytvořen v roce 2016 při otvírání MŠ a bude 

průběžně aktualizován.  

 

 

b/ Odklad povinné školní docházky 

 
 Počet dětí 

Odklad povinné školní docházky 2 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 

Celkem 
2 

 

 

c/ Společné vzdělávání 
 

Počet dětí  

6 Edukativně stimulační metody  

  

  

  

 

 

 

d/ Školy v přírodě 

 
Počet dětí celkem Počet dnů na jedno dítě 

0 0 

 

 

e/ Úplata za předškolní vzdělávání 

 

Mateřská škola vybírá  

 

Základní výše úplaty   500,- Kč 
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f/ Zařízení školního stravování 

 

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

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 

ostatní* 

 Výdejna stravy  53 53 6 1( MMB - ) 

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

 

g/ Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,0 

 

 

 

 

                                                                Část III. 

 

Účast v soutěžích 

 

Mimoškolní aktivity 

Nesoutěžní přehlídky 

 

Mimoškolní aktivity: 

- planetárium 

- Motani – vzdělávací program o ostrově Hawai 

- maškarní karneval – předškoláci 

- záchranná stanice pro hendikepované zvířata  

 

Podzimní aktivity nebyly realizovány z důvodu epidemie.  

 

- Podzimní tvoření doma (akce zrušena v mš kvůli pandemii COVID-19) 

- Divadlo Úsměv 

- Divadlo Šumafuk 

- Mikulášská nadílka 

- Planetárium 

- Tančení s Verčou 

- Nauka o včelách 
 

 

- Čarodejnice 

- Motani – cestovatelská produkce 

- Úklid zahrady,opekání buřtů, hra – společná akce s rodiči 

- Velikonoční tvoření s rodiči 

- Besídka ke dni matek 
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Část IV. 

 

Výkon státní správy 

 
 

Rozhodnutí  Počet 

Přijetí dítěte do MŠ ve šk. roce 2021/2022 20 

Ukončení docházky dítěte (§ 35 zák.561/2004 Sb.) 0 

Počet nepřijatých dětí 35 

Počet odvolání  0 

 

                                                               

 

                                                                Část V. 

 

Údaje o pracovnících škol 

 

 

1. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2021/22 – stav k 30. 6. 2022 

     
Vzdělání – nejvyšší dosažené Počet učitelů 

Střední pedagogická škola 4 

VOŠ pedagogická  

VŠ-předškolní výchova  

VŠ-speciální pedagogika  

Jiné/jaké/  

 

 

2. Kvalifikovanost učitelů ve školním roce 2021/2022 – stav k 30. 6. 2022 

 
 Počet 

fyzických 

osob 

Přepočtený 

počet na 

plně zam. 

(úvazky) 

 % z celkového počtu 

(z přepočtených učitelů) 

Kvalifikovaní učitelé 4 4                      100%     

Nekvalifikovaní učitelé 0 0                       0% 

Celkem 4 4 100% 

 

 

3. Věkové složení všech přepočtených učitelů (ne fyzických!) 
 
 do 35let 35-50 let nad 50 let Důchodci Celkem 

Počet 
1 0 3 0 4 
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4. Asistenti ve škole 

 

 
Školní asistent Jiný (pedagogický, osobní) 

Celkem 

(přepočtený/fyzický) 

Počet 
1 0 0,5 

 
 

 

5. Ve školním roce 2021/2022 přijatí absolventi SPgŠ, VOŠ pedagogická, Pedagogická fakulta do 

pracovního poměru (počet): 0 

     

 

6. Pedagogičtí pracovníci na mateřské dovolené (počet): ……1………. 

 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících 

pracovníků školy 

 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Seminář o komunikaci s problémovými rodiči 3 

Logopedie 2 

Sportujeme v MŠ 2 

 

 

Část VI. 

 

Změny ve vedení školy 

 

8. Hodnocení MŠ nebo jejich součástí 

 

a/  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Nebyly 

 

b/ Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Nebylo 

 

c/ Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  Účetní audit za rok 2021 – bez opatření 

  

d/ Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: Bez opatření 

 

 

 

9. Změny ve vedení školy 

 

Konkurzní řízení – datum, výsledek 

 
 

  Žádná změna se nekonala. 
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Část VII. 

 

10. Podpora školy ze strukturálních fondů   

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Školní asistenti 

CZ.3.68/0.0/0.0/16_022/0004424 

Délka trvání projektu  1. 2. 2017 – 31. 1. 2019 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 256 438 Kč   EU 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální 

pedagog 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

Délka trvání projektu  1.1.2017 – 31.12. 2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) partner 

Celková výše dotace  Celkové způsobilé výdaje 69 419 468,16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
15. 6. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a inkluzivity 

předškolního vzdělávání ve městě Brně a zapojení co 

největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání. Projekt je 

realizován ve spolupráci se všemi mateřskými školami 

zřizovanými statutárním městem Brnem a jeho městskými 

částmi (celkem 137 MŠ) a se čtyřmi organizacemi 

neformálního předškolního vzdělávání. Projekt ve spolupráci 

se školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu praktických 

zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke 

spolupráci s rodinou. 
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Podpora školy ze strukturálních fondů pro MŠ, MŠ při ZŠ 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner 

Celková výše dotace  69 419 468,16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
20.6. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání 

ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti pedagoga II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012132 

Délka trvání projektu  1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  2 023 344 Kč   

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální 
pedagog, kariérový poradce 

 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti pedagoga III 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018760 

Délka trvání projektu  1. 3. 2021 – 28. 2. 2023 

Operační program  OP VVV 
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ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 021 536 Kč   

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a  
kariérový poradce 

 

 

 

11. Zhodnocení a závěr 

 

Závěrečné hodnocení dvoutřídní mateřské školy za školní rok 2021/2022 

I. třída Sluníčka  

učitelky: Markéta Musilová Mandelíková, Markéta Halmová 

 

Věkové složení třídy:    5 dětí -  3-4 letých 

                                    22 dětí -   5-6 letých 

                                       

Počet zapsaných dětí: 27  

                                         15 děvčat 

                                         12 chlapců 

Ve třídě jsou 2 děti vietnamské národnosti 

  

II. třída Berušky 

 učitelky: Radmila Odehnalová, Jana Staňová                                          

Věkové složení třídy:    13 dětí – 3-4 letých 

                                      13 dětí – 5-6 letých 

                                      

Počet zapsaných dětí:  26  

                                         16 děvčat 

                                         10 chlapců 

Ve třídě je 1 dívka vietnamské národnosti a 1 dívka ukrajinské národnosti. 2 děti jsou 

z neúplné rodiny. 

 Celkem zapsaných dětí v celé mateřské škole 53.  

 

 

Individuální vývoj dítěte 

Sluníčka a Berušky: 

Vzhledem k pokračující celosvětové pandemii, omezenému provozu a vstupu rodičů do MŠ 

v první polovině roku, (COVID-19) nebyla vytvořená taková bohatost sociálního prostředí, 

která má vliv na rozvoj schopnosti empatie, smyslového vnímání, pohybu a tvořivosti dětí. 

Při hrách a činnostech byla učitelka často herním partnerem. 

 

Individuální přístup potřebuje 

a) Třída Sluníčka 

     U dvou dětí jsme zaznamenaly potíže s nerespektováním režimu třídy, pokynů učitelek, 
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dítě neumí projevit emoce. Rodiče obou dětí byli se situací seznámeni.   

 

b) Třída Berušky  

     U dvou chlapců jsme zaznamenaly impulzivní jednání, nesoustředěnost, ubližování 

ostatním dětem, nerespektování pravidel třídy, nadřazenost nad ostatními dětmi. 

     Jedno dítě se specifickými potřebami – vozíčkář – má asistentku, potřebuje celodenní péči, 

špatně snáší i drobné vybočení z běžného režimu. Velmi málo se zapojuje do kolektivních 

činností. 

 

Rozvoj dítěte v kompetencích 

Co se podařilo: 

• komunikace mezi učitelkami a rodiči  

• dodržovat třídní rituály  

• dodržování zvýšených hygienických návyků (COVID-19) 

• během roku jsme rozvíjely kompetence, které byly v souladu se ŠVP.  

Na co se zaměříme v příštím roce 

 Vzhledem k tomu, že do třídy Sluníčka bude přijato více nových, mladších děti, je potřeba se 

zaměřit na všechny kompetence týkajících se nově příchozích dětí. 

• sebeobsluha 

• podpořit děti při vyjádření svých pocitů v komunitním kruhu a naslouchání jiným 

dětem 

• podpořit děti v novém prostředí, mezi novými kamarády, učitelkami. 

• zaměřit se na stolování 

• dbát na důslednost při dodržování společenského chování a dodržování třídních 

pravidel, uvědomovat si význam piktogramů. 

 

 

Výsledky dětí odcházejících do ZŠ 

 

V tomto školním roce jsme měli ve třídě Sluníčka 18 předškoláků a ve třídě Berušky 7 

předškoláků a z toho 2 děti mají odklad školní docházky. Celkem z MŠ odchází 23 

předškoláků. 

Spolupráce s rodiči  

Rodiče měli možnost pobývat s dítětem ve třídě před adaptačním obdobím. 

Důležité informace si rodiče mohli přečíst na informační tabuli v šatně nebo byly poslány 

emailem.  

Rodiče se v hojném počtu sešli na společných akcích – jarní úklid, jarní tvoření 

Se všemi rodiči byla spolupráce na dobré úrovni. O individuální konzultaci, hovorové hodiny 

byl projeven velký zájem. Průběžně jsme s rodiči hodnotili výsledky vzdělávání jejich dětí.  
 

Akce mateřské školy 
- Podzimní tvoření doma (akce zrušena v mš kvůli pandemii COVID-19) 

- Divadlo Úsměv 

- Divadlo Šumafuk 

- Mikulášská nadílka 

- Planetárium 

- Tančení s Verčou 

- Nauka o včelách 
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- Čarodejnice 

- Motani – cestovatelská produkce 

- Úklid zahrady,opekání buřtů, hra – společná akce s rodiči 

- Velikonoční tvoření s rodiči 

- Besídka ke dni matek 

- Program s živými zvířaty 

- Dopolední oslava Dne dětí 

- Výlet do Hodonína 

- Pasování předškoláků 

 

Návrhy pro školní rok 2022/2023 

- daltonské prvky 

- vzájemné respektování dětí mezi sebou 

- zaměřit se na dodržování pravidel chování 

- s rodiči vytvářet důvěru a spolupráci 

- prohlubování a upevňování vztahů mezi dětmi a učitelkami, rodiči a učitelkami.  

- vést děti k samostatnému řešení problémů, sami mezi sebou 

- vhledem k většímu počtu nově přijatých dětí bude potřeba větší podpora a pomoc při 

adaptaci 

                                                                          

 

  

                                                                                  

                                                                   

                       

               
 

 

Datum…29. 08. 2021     Razítko a podpis ředitele 
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Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1,  

příspěvková organizace  
 

 

Zhodnocení školního roku 2021/2022 

na ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 
 

 

Dodatek k tabulkové části výroční zprávy 
 

 
Základní škola na Přemyslově náměstí má 3 hlavní budovy. V nich se učilo 389 žáků podle ŠVP s názvem 

„Přemyslák“. Daltonu se věnujeme už 22. rokem. V květnu 2007 dostala škola certifikát propůjčený Asociací 

českých daltonských škol na 4 roky Česká daltonská škola, který byl v květnu 2012 obnoven na další 4 roky. 

V květnu 2017 jsme splnili podmínky a dostali certifikát s neomezenou platností. 

 Základní škola a mateřská škola na Přemyslově nám. má stanovenou kapacitu 400 žáků ZŠ a 56 dětí MŠ. 

První budova MŠ byla otevřena 1.3. 2016, druhá budova v říjnu 2017. 

Ve škol. roce 2021/22 bylo v základní škole zapsáno 389 žáků. Naplněnost tříd byla 89 %. 

Před 16 lety se škola zapojila do projektu „Zdravá záda“, který garantuje Krajská hygienická stanice a 

rehabilitační odd. Fakultní dětské nemocnice v Brně. 

Daltonskému vzdělávání sloužila již 15 let plně vybavená studovna – informační a multimediální učebna. 

Je vybavená mnoha encyklopediemi, odbornými publikacemi všeho druhu, výukovými programy na CD, 

interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici počítače připojené k internetu, kopírku, tiskárny. Ve studovně mohou 

pobývat denně do 15 hodin pod dozorem jednoho učitele. Učebna byla přebudována na multimediální učebnu, 

byly zakoupeny další interaktivní tabule a do všech tříd ve škole dataprojektory s vysokým rozlišením obrazu, 

notebooky pro výuku i jiných předmětů než informatika a nabíjecí stanice.  

Počítačová učebna má 29 počítačů s hardwarem a softwarem, který neustále modernizujeme. Celkem 

škola disponuje 75 pevnými počítači připojenými k internetu. K výuce se používá 28 tabletů a 56 notebooků. 

Využívali jsme k výuce 420 ks DUMů, (digitální učební materiály) které jsme vytvořili už v roce 2012 z projektu 

EU - OPVK, do řady předmětů, zejména jazyky a informatiku a přírodopis v angličtině metodou CLIL. Do této 

metody se zapojil také 1. stupeň v pracovních činnostech a výtvarné výchově. 

Jsme zapojeni do celé řady projektů EU, tzv. Šablony I – III. Šablony I a II již byly ukončeny. 

Celkem máme k dispozici 6 interaktivních tabulí, v každé třídě dataprojektor s vysokým rozlišením a 

reproduktory pro výuku zejména jazyků. Všichni učitelé mají pro práci notebook a 20 z nich i tablet z projektu 

EU, do kterého jsme se v minulosti zapojili. 

 

 
 

Žáci se se svými učiteli měli zúčastňovat celé řady soutěží, v nichž někteří byli mimořádně úspěšní. Jednalo 

se o tyto akce: 

 

1.A p. uč Trundová 

Projekty: 

1. Šňůrka plná písmenek – celoroční – projekt zaměřený na prezentaci knih, které čtou 

děti s rodiči. 

2. Brumda cestovatel – celoroční - péče o svěřenou hračku a následné sdílení se třídou. 

Vedení deníku Brumdy cestovatele. 

3. Předškoláci 

 6. 4. 2022: tvorba materiálů a příprava stanovišť s úkoly pro předškoláky. 
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Akce: 

1. Pasování na rytíře knih: 21.10. 2021 

2. Hliněné dobrodružství: keramická dílna          3.11. 2021 

3. Země plná kamínků: návštěva muzea 16.11. 2021 

4. Projektový den: výrobky na Vánoční jarmark, 23.11. 2021 

5. Vánoční jarmark 30.11. 2021 

6.  Výstava betlémů: 6.12. 2021 

7. Účast na Vánočním koncertu v kostele 

8. Jarní zvyky a tradice: program v KJM,   18.3. 2022 

9. Recitační soutěž, 1.4. 2022 

10. Vzhůru nohama: Výukový program, Hvězdárna a planetárium Brno, 4.4. 2022 

11. Velikonoční dílny: Společné tvoření rodičů a dětí, 7.4. 2022 

12. Škola v přírodě Toy story 16.-20.5. 2022 

13. Klíčování v KJM, 10.6. 2022 

14. Carusou šou 

15. Sportovní den 27.6. 2022 

 

 2.A p. uč Mervartová 

 

Projekty: 

1. Vánoční tvoření – projektový den 

2. Den Země – projektový den 

 

Akce: 

1. Keramika ve Fantázii 

2. Knihovna J. Mahena ve Slatině 

3. Vánoční jarmark 

4. Filmové představení – Tři přání pro Popelku 

5. Olympijský festival 

6. Recitační soutěž 2. a 3. ročníků 

7. Divadelní představení – Kubula a Kuba Kubikula 

8. Rukodělná dílna ve Fantázii – výrobek pro maminky 

9. Besídka ke Dni matek 

10. Škola v přírodě – Suchý u Boskovic 

11. MDD – skupinková hra na zahradě školy 

12. Výlet – hrad Veveří + představení Komedianti na káře 

13. Dopravní výchova – program Magistrátu města Brna 

14. Caruso-šou – pěvecká soutěž 

15. Sportovní den - hřiště 

 

2.B p.uč. Šindelářová 

1. akce:     Knihovna J. Mahena 
              Termín:  15.10. 2021 

              Popis: Čtení je zábava 

2. akce:   Fantázie 
              Termín.  12. 10. 2021 

              Popis: Keramická dílna – Adventní svícen 
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3. akce:   PROJEKT – Vánoční tvoření 

              Termín.  23. 11. 2021 

              Popis: Výroba vánočních dekorací 

4. akce:   Vánoční jarmark 

              Termín.  30. 11. 2021 

              Popis: Výstava a prodej výrobků 

5. akce:   Filmové představení 

              Termín.  28. 1. 2022 

              Popis: Tři přání pro popelku 

6. akce:   Divadelní představení - Radost 

              Termín.  11. 4. 2022 

              Popis: Kubula a Kuba Kubikula 

7. akce:   Fantázie 

              Termín.  13. 4. 20212 

              Popis: Velikonoční tvoření – věnec 

8. akce:   Škola v přírodě -  Suchý 

              Termín.  16. - 20. 5. 2022 

              Popis: Zaměřeno na les a lesní zvěř 

9. akce:   Program ke dni dětí 

              Termín.  1. 6. 2022 

              Popis: Hra v týmech – Harry Potter 

10. akce:    Výlet na hrad Veveří 

              Termín.  14. 6. 2022 

              Popis: Prohlídka hradu s programem 

 
3.A,3.B p. uč Simčová, Seidlová 

1. Akce: Hliněné dobrodružství Fantazie 

Termín: 1.11.2021 

Popis: Vánoční stromeček – svícen 

2. Akce: Stránská skála 

Termín: 16.11.2021 

Popis: Hry venku 

3. Akce: Projektový den 

Termín: 23.11.2021 

Popis: Vyrábění vánočních dekorací 

4. Akce: Vánoční jarmark 

Termín: 30.11.2021 

Popis: Setkání s rodiči ve škole 

5. Akce: Výstava betlémů 

Termín: 6.12.2021 

Popis: Betlémy z různých materiálů 

6. Akce: Tři oříšky pro Popelku 

Termín: 28.1.2022 

Popis: Filmové představení 

7. Akce: Empík – chodec 

Termín: 8.2.2022 

Popis: Dopravní výchova 

8. Akce: Cvrček 

Termín: 18.3.2022 

Popis: Matematická soutěž 

9. Akce: Planetárium 
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Termín: 24.3.2022 

Popis: Sluneční soustava 

10. Akce: recitační soutěž 

Termín: 29.3.2022 

Popis: Soutěž v recitaci (2. a 3. ročník) 

11. Akce: Den Země  

Termín: 22.4.2022 

Popis: Ochrana životního prostředí  

12. Akce: Škola v přírodě  

Termín: 24.4. – 28.4.2022 

Popis: Zotavovací pobyt v přírodě 

13.  Akce: Sportovní den 

Termín: 27.6.2022 

Popis: Závody v lehké atletice 

14. Akce: Mach a Šebestová  

Termín: 29.6.2022 

Popis: Divadelní představení  

4.A p. uč. Barcuchová 

 
1. akce: Empík cyklista 

      Termín: 17. 9. 2021, 18. 11. 2021, 19. 5. 2022 

      Popis:  Dopravní výchova s Městskou policií Brno – pravidla silničního provozu, dopravní značky 

2. akce: Velká Morava – Moravské zemské muzeum 

      Termín: 16. 11. 2021  

      Popis:  Lektorovaná prohlídka expozice - život na Moravě od 6. do 10. stol. n. l. 

3. akce: Projektový den 

      Termín: 23. 11. 2021 

      Popis:  Výroba drobných vánočních ozdob, přání, dárků; příprava na jarmark 

4. akce: Výroba adventních věnců – Fantázie  

      Termín: 26. 11. 2021 

      Popis:  Výroba adventních věnců se svíčkami včetně omotávání větvičkami jehličnanu 

5. akce: Předvánoční jarmark 

      Termín: 30. 11. 2021 

      Popis:  Akce s rodiči, předání dárečků vyrobených v rámci projektového dne 

6. akce: Výstava betlémů  

      Termín: 6. 12. 2021 

      Popis:  Návštěva výstavy domácích betlémů 

7. akce: Filmové představení 

      Termín: 28. 1. 2022 

      Popis:  Gump – pes, který naučil lidi žít: filmový snímek o chování lidí navzájem 

8. akce: Olympijský festival 

      Termín: 7. 2. 2022 

      Popis:  Návštěva olympijského festivalu konání Olympijských her v Pekingu 

9. akce: Lyžařský výcvik Olešnice 

      Termín: 28. 2. 2022 – 4. 3. 2022 

      Popis:  Trénink a výuka lyžařských dovedností, bezpečnost na svahu 

10. akce: Matematický klokan  

      Termín: 18. 3. 2022 

      Popis:  Mezinárodní matematická soutěž 

11. akce: Recitační soutěž 

      Termín: 1. 4. 2022 
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12. akce: Velikonoční dílny  

      Termín: 12. 4. 2022 

      Popis:  Velikonoční tvoření s rodiči 

13. akce: Škola v přírodě  

      Termín: 1. – 5. 5. 2022 

      Popis:  Zotavovací pobyt v přírodě, Milovy – Penzion Poslední Míle 

14. akce: Filmové představení  

      Termín: 27. 5. 2022 

      Popis:  Filmové představení v Kině Art, animovaný film Luca 

15. akce: Sportovní den  

      Termín: 27. 6. 2022 

      Popis:  Dopoledne plné sportování – hod míčkem, skok do dálky, běh, lukostřelba, skok přes švihadlo, 

střelba na branku, hod na koš 

16. akce: Školní výlet – Velehrad, Modrá  

      Termín: 15. 6. 2022 

      Popis:  Návštěva jednoho z nejvýznamnějších poutních míst Česka – Baziliky Nanebevzetí Panny 

Marie a svatého Cyrila a Metoděje; Archeoskanzen v Modré – opevněné sídliště z doby Velké 

Moravy 

 

4. B p.uč. Balejová 

 

1. akce: Empík cyklista (tři výukové programy + praktické jízdy a testy) 

               Termín:  23. 9. 2021; 16. 11. 2021; 19. 5. 2022 
               Popis: dopravní výchova, DDH Riviéra 

2. akce:  Keramická dílna 

               Termín. 21. 10. 2021; 15. 3. 2022 

               Popis: výukový program – práce s keramickou hlínou (Fantázie) 

3. akce: vánoční betlémy 

              Termín: 6. 12. 2021 

              Popis: výstava betlémů občanů městské části Brno – Slatina 

4. akce: Vánoce v Evropě 

              Termín: 15. 12. 2021 

             Popis: výukový program v Knihovně Jiřího Mahena 

5. akce: Vánoční koncert 

              Termín: 16. 12. 2021 

              Popis: vystoupení žáků školy v kostele v Brně – Slatina 

6. akce: filmové představení 

              Termín. 28. 1. 2022; 25. 6. 2022 

              Popis: filmové představení (kino Scala, kino Art) 

7. akce: lyžařský výcvikový kurz 

              Termín: 28. 2. – 4. 3. 2022 

              Popis: výuka lyžování, Olešnice 

8. akce: Škola v přírodě 

                Termín: 1. – 5. 5. 2022 

                Popis: pobyt v přírodě, stmelování kolektivu třídy, 100 % účast žáků, Milovy 

9. akce: celodenní výlet 

                Termín: 15. 6. 2022 

                Popis: shrnutí učiva vlastivědy a přírodovědy (Archeoskanzen Modrá, Živá voda) 

10. akce: Caruso-šou 

              Termín: 20. 6. 2022 

              Popis: Pěvecká soutěž žáků 1. stupně 

11. akce: sportovní den 

                 Termín: 27. 6. 2022 

                 Popis: sportování na školním hřišti  
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5. A p. uč. Veselá 

 

1. akce:     Dobronauti 

Termín: 14. 9. 2021 

Popis: Preventivní program (vztahy, chování, řešení konfliktů)  

2. akce:     Výlet do Prahy (5. A + 5. B) 

Termín: 22. 9. 2021 

Popis: Seznámení se s památkami hl. města, utužování vztahů v rámci ročníku  

3. akce:     Adventní vyrábění Fantázie 

Termín: 21. 10. 2021 

Popis: výroba adventního věnce 

4. akce:     Projektový den  

Termín: 23. 11. 2021 

Popis: výroba výtvorů na Vánoční jarmark  

5. akce:     Vánoční jarmark 

Termín: 30. 11. 2021 

Popis: akce s rodiči 

6. akce:     Planetárium (5. A + 5. B) 

Termín: 1. 11. 2022 

Popis: sluneční soustava  

7. akce:     Technické muzeum 

Termín: 16. 11. 2022 

Popis: Ulička řemesel – život v minulosti 

8. akce:     Kino (1. stupeň) 

Termín: 28. 1. 2022 

Popis: Gump – pes, který naučil lidi žít 

9. akce:     Olympijský festival 

Termín: 10. 2. 2022 

Popis: zimní sporty v olympijském parku během Zimních olympijských her  

10. akce:     Lyžařský výcvikový kurz (výběr žáků) 

Termín: 28. 2. – 4. 3. 2022 

Popis: výuka lyžování  

11. akce:     Divadelní představení Kytice (K. J. Erben) 

Termín: 15. 3. 2022  

Popis: divadelní představení v divadle Radost  

12. akce: Krabice od srdce 

Termín: 15. – 18. 3. 2022 

Popis: Pomoc dětem z Ukrajiny (příprava a předání dárků pro ukrajinské děti 

v asistenčním centru na Výstavišti) – placeno z části výtěžku z jarmarku 

13. akce: Škola v přírodě 5. A + 5. B 

Termín: 25. – 29. 4. 2022 

Popis: utužení vztahů, výuka v terénu, turistika 

14. akce: Táborák na rozloučenou (s rodiči i žáky 5. A) 

Termín: 8. 6. 2022 

Popis: rozloučení po pěti společných letech, akce pro rodiče a žáky 5. A 

15. akce:     Výlet ______________ (5. A + 5. B) 

Termín: 15. 6. 2022 

Popis: utužování vztahů v rámci ročníku, turistika, orientace v terénu, práce s mapou  

16. akce:     Badminton a stolní tenis 
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Termín: 24. 9. 2021 

Popis: Sportovní dopoledne v X aréně, placeno z výtěžku jarmarku  

17. akce:     Sportovní den (1. stupeň) 

Termín: 27. 9. 2021 

Popis: sportovní disciplíny a soutěže, fair-play  

Soutěže, do kterých jsme se zapojili: 

• MATESO (všichni, 9 jich postoupilo do městského kola) 

• Matematická olympiáda (zúčastnili se 2, jedna postoupila do městského kola) 

• Matematický klokan (zúčastnili se všichni) 

• Atletické závody (soutěž brněnských škol – 2 žáci) 

• Recitační soutěž (třídní a školní kolo) 

• Caruso (třídní a školní kolo) 

 

5. B p. uč. Osičková 

 

1. akce:     Dobronauti 

Termíny: 14. 9. 2021, 7. 12. 2021 a 22. 2. 2022 

Popis: Preventivní program (vztahy, chování, řešení konfliktů)  

2. akce:     Výlet do Prahy (5. A + 5. B) 

Termín: 22. 9. 2021 

Popis: Seznámení se s památkami hl. města, utužování vztahů v rámci ročníku  

3. akce:     Adventní vyrábění Fantázie 

Termín: 21. 10. 2021 

Popis: výroba adventního svícnu 

4. akce:     Projektový den  

Termín: 23. 11. 2021 

Popis: výroba výtvorů na Vánoční jarmark  

5. akce:     Vánoční jarmark 

Termín: 30. 11. 2021 

Popis: akce s rodiči 

6. akce:     Planetárium (5. A + 5. B) 

Termín: 1. 11. 2022 

Popis: sluneční soustava  

7. akce: Technické muzeum (5. A + 5. B) 

Termín: 16. 11. 2022 

Popis: Ulička řemesel – život v minulosti 

8. akce:  Betlémy 

Termín: 6. 12. 2021 

Popis: výstava betlémů 

9. akce: Poselství křesťanských Vánoc – O Betlémě a betlémech 

Termín: 17. 12. 2021 

Popis: výukový program, křesťanský význam svátků 

10. akce:     Kino (1. stupeň) 

Termín: 28. 1. 2022 

Popis: Gump – pes, který naučil lidi žít 

11. akce:     Olympijský festival 

Termín: 10. 2. 2022 

Popis: zimní sporty v olympijském parku během Zimních olympijských her  
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12. akce:  Dvojkový den 

Termín: 22. 2. 2022 

Popis: Výuka matematiky – speciálně upravené příklady 

13. akce: Lyžařský výcvikový kurz (výběr žáků) 

Termín: 28. 2. – 4. 3. 2022 

Popis: výuka lyžování  

14. akce:  Divadelní představení Kytice (K. J. Erben) 

Termín: 15. 3. 2022  

Popis: divadelní představení v divadle Radost  

15. akce:  Den Země 

termín: 22. 4. 2022 

popis: aktivity ke Dni Země, ochrana přírody, práce na školní zahradě 

16. akce:  Škola v přírodě 5. A + 5. B 

Termín: 25. – 29. 4. 2022 

Popis: utužení vztahů v rámci třídy i ročníku, výuka v terénu, turistika 

17. akce:  Výlet Ivančická zastavení (5. A + 5. B) 

Termín: 15. 6. 2022 

Popis: utužování vztahů v rámci ročníku, turistika, orientace v terénu, práce s mapou  

18. akce:  Za sklem 

Termín: 16. 6. 2022 

Popis: prohlídka prostor občanského sdružení Za sklem 

19. akce: Přírodovědná vycházka z Líšně do Bílovic 

Termín: 17. 6. 2022 

Popis: výuka přírodovědy v terénu, pozorování přírody 

20. akce:  Táborák na rozloučenou (s rodiči i žáky 5. B) 

Termín: 22. 6. 2022 

Popis: rozloučení 

21. akce: Sportovní den (1. stupeň) 

Termín: 27. 6. 2022 

Popis: sportovní disciplíny a soutěže, fair-play  

Soutěže, do kterých jsme se zapojili: 

• MATESO (všichni, 9 jich postoupilo do městského kola) 

• Matematická olympiáda (zúčastnili se 2, jedna postoupila do městského kola) 

• Matematický klokan (zúčastnili se všichni) 

• Atletické závody (soutěž brněnských škol – 3 žáci) 

• Recitační soutěž (třídní a školní kolo) 

• Caruso šou (pěvecké soutěže) 

Třídní projekty: 

• Vesmír (planety sluneční soustavy) 

• Rodokmen naší rodiny (časové propojení rodinné historie s událostmi v naší 

republice) 

• Člověk (etapy vývoje člověka) 

• Cestujeme po Evropě (poznatky z cestování) 
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6.A, p. uč.Ogrocká 

Datum Název akce Zaměření 
13. 9. 2021 Seznamovací procházka Brnem Funkcionalismus, poznávání 

nových spolužáků (OV) 
22. – 24. 9. 2021 Adaptační pobyt Petříkov Stmelování kolektivu, poznávání 

nových spolužáků 
29. 9. 2021 Óóó Indiáni, pavilon Anthropos Výstava zamřená na původní 

obyvatele Ameriky (D) 
13. 10. 2021 Nestresuj se stresem Zdravý životní styl, psychohygiena 

(RV) 
2. 11. 2021 Cesta písma Výukový program – vývoj písma 

(ČJ, D) 
5. 11. 2021 Velký příběh knihy, Mahenova 

knihovna 
Návštěva knihovny, ČJ 

16. 11. 2021 Údolím Říčky CHKO Moravský kras a jeho 

jeskyně, stmelování kolektivu, 

exkurze s průvodcem, Př 
23. 11. 2021 Projektový den Příprava na Vánoční jarmark 
30.11. 2021 Vánoční jarmark Představení školy a výrobků žáků 

rodičům 
7. 12. 2021 Výstava Betlémů a dobových 

fotografií Slatiny 
Poznávání minulosti Slatiny 

22. 12. 2021 Procházka na Stránskou skálu Stmelování kolektivu 
18.2. 2022 Lipka: Jezírko: Program 

Fotosyntéza a potravní vztahy 
Výukový program pracoviště 

Lipka Jezírko, Př 
21. 4. 2022 Vycházka na Holásecká jezera Třídní piknik 
22. 4. 2022 Den Země Vzbuzení zájmu o 

enviroproblematiku, Př 
24.5. 2022 Fotbalový turnaj a FAST běh Soutěž, reprezentace školy. (Pouze 

někteří žáci) TV 
31. 5. 2022 Tutanchamon Výstava o starověkém Egyptě, D, 

VV 
8. 6. 2022 ZOO Olomouc Výlet do ZOO 
9. 6. 2022 Noc ve škole stmelování kolektivu 
10. 6. 2022 Býčí skála a okolí CHKO Moravský kras, jeskyně, 

krasové jevy, stmelování 

kolektivu, exkurze s průvodcem, 

Př 
 

6.B p. uč. Keprt 

1. akce: Seznamovací procházka Brnem  

              Termín: 13.9.2021 

              Popis: Výuka OV v terénu 

2. akce:   Adaptační pobyt v Petříkově 

Termín:  22.9.-24.9. 

              Popis: Preventivní program 

3. akce:   Óóó Indiáni, pavilon Anthropos 

Termín:  29.9.2021 

              Popis: vzdělávací program – kultura, historie, příroda S.Ameriky, Indiáni 

4. akce:   Nestresuj se stresem 

Termín:  13.10.2021 

              Popis: Psychohygiena 

5. akce:   Cesta písma 

Termín:  20.10.2021 

              Popis: Edukační program k učivu ČJ a D 
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6. akce:   Planetárium Brno 

Termín:  22.10.2021 

              Popis: Cesta sluneční soustavou 2D 

7. akce:   Velký příběh knihy 

Termín:  9.11.2021 

              Popis: Návštěva Knihovny Jiřího Mahena 

8. akce:   Vida centrum Brno 

Termín:  16.11.2021 

              Popis: Vzdělávací kurz – volná expozice 

9. akce: Projektový den EU – šablony III 

Termín:  23.11.2021 

              Popis: Projektový den EU – Šablony III, tvoření s dětmi 

10. akce:   Vánoční jarmark na ZŠ 

Termín:  30.11.2021 

              Popis: Setkání s rodiči, prezentace projektů žáků 

11. akce:   Výstava betlémů   

Termín:  7.12.2021 

              Popis: Výstava betlému MČ Slatina 

12. akce:   Olympijský festival 

Termín:  7.2.2022 

              Popis: Sportovní festival 

13. akce:   Mariánské údolí 

Termín:  24.3.2022 

              Popis: přírodovědné pozorování 

14. akce:   Tutanchamon 

Termín:  31.5.2022 

              Popis: velkolepá výstava na výstavišti Brno 

15. akce:   Zoo a Dinopark Vyškov 

Termín:  6.6.2022 

              Popis: přírodovědná exkurze 

16. akce: Únikovka - Avengers 

Termín:  9.-10.6. 2022 

              Popis: úniková hra spojena s přespáváním ve škole 

 7.A p. uč. Kočí 

 

1.  Název: Adaptační pobyt 

Termín: 20. -22.9.2021 

Popis: Pobyt v Petříkově na Jesenicku, aktivity na utužení kolektivu, sportovní 

2.  Název: Dospívám / Na cestě k mužnosti 

 Termín: 13.10.2021 

 Popis: Výukový program k dospívání dívek/chlapců, doplnění učiva v RV 

3.  Název: Zátopek 

 Termín: 16.11.2021 

 Popis: Filmové představení  

4.  Název: Kyberšikana 

 Termín: 19.11.2021 

 Popis: Preventivní program Policie ČR 

5.    Název: Projektový den 

 Termín: 23.11.2021 

 Popis: Práce na výrobcích s vánoční tématikou 
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6.  Název: Jarmark 

 Termín: 30.11.2021 

 Popis: Prezentace výrobků rodičům 

7.  Název: Bruslení 

 Termín: 22.12.2021 

 Popis: Třídní akce, pronájem kluziště v Salesku 

8.  Název: Lyžařský výcvikový kurz 

 Termín: 8.- 12.2.2022 

 Popis: Nácvik základních lyžařských a snowboardových dovedností 

9.   Název: Síla 

 Termín: 24.2.2022 

 Popis: On-line představení VIDA! Na téma fyzikální veličina – síla 

10.  Název: Les a klima 

 Termín: 5.4.2022 

 Popis: Přírodovědný program organizace Lipka, pracoviště Jezírko 

11.  Název: Holásecká jezera 

 Termín: 13.4.2022 

 Popis: Terénní výuka v unikátní lokalitě, pozorování ptactva, hmyzu, vodní ekosystém 

12.  Název: Den Země 

 Termín: 22.4.2022 

 Popis: Ekovýchova na naší škole, projekt – založení záhonu, výsadba, školní pozemek 

13.  Název: Jazyková animace 

 Termín: 27.4.2022 

 Popis: Zajímavá forma výuky německého jazyka 

14.  Název: Exkurze do Botanické zahrady 

 Termín: 4.5.2022 

 Popis: Skleníky Botanické zahrady MU, komentovaný výukový program 

15.  Název: Tutanchámonova hrobka 

 Termín: 31.5.2022 

 Popis: Návštěva výpravné expozice egyptského vládce 

16.  Název: Noc ve škole 

 Termín: 3.6.2022 

Popis: Bojová hra a společné přenocování ve škole – akce pro celý 2.stupeň  

17.  Název: ZOO Olomouc, Svatý Kopeček 

 Termín: 8.6.2022 

 Popis:  Školní výlet do Zoologické zahrady, autobusová doprava 

18.  Název: Noc ve škole pro 6.ročníky 

 Termín: 9.6. 2022 

Popis: Žáci, kteří navštěvují kroužek Žákovská banda, organizují bojovou hru ve škole pro mladší 

spolužáky. Následuje přespání ve škole. 

7.B p. uč. Šlosarová 

 

1. akce: Adaptační kurz Petříkov 

       Termín: 20. 9. – 22. 9. 2021 

       Popis: Zlepšení vztahů ve třídě, sportovní zaměření a turistika 

2. akce: Dospívám (dívky) / Na cestě k mužnosti (chlapci) 

Termín: 13. 10. 2021 
        Popis: Edukační program o problematice dospívání (RV) 

3. akce: Cesta písma 

Termín: 2. 11. 2021 

Popis: Program o vývoji písma 

4. Návštěva KJM „Jede, jede poštovský panáček“ 
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Termín: 11. 11. 2021 

Popis: Psaní dopisů komunikací a slohová výchova 

5. Kino 

Termín: 16. 11. 2021 

Popis: Film Zátopek 

6. Vánoční jarmark 

Termín: 30. 11. 2021 

Popis: Prezentace vánočních výrobků 

7. Lyžařský výcvikový kurz 

Termín: 14. – 18. 2. 2022 

Popis: Poskytnutí základních lyžařských a snowboardových dovedností 

8. Online návštěva VIDA! Centra 

Termín: 25. 2. 2022 

Popis: Pokusy na téma síla a Newtonovy zákony 

9. Olympijský festival 

Termín: 7. 2. 2022 

Popis: Sportovní festival na téma zimní olympiády 

10. Exkurze do Lipky  

Termín: 1. 4. 2022 

Popis: Význam lesa, udržení klimatu 

11. Exkurze na Holásecká jezera 

Termín: 6. 4. 2022 

Popis: Přírodovědné zaměření – ornitologie 

12. Jazyková animace 

Termín: 27. 4. 2022 

Popis: Výuka německého jazyka hravou formou s jazykovým animátorem 

13. Tutanchamonova hrobka 

Termín: 31. 5. 2022 

Popis: Výstava zaměřená k učivu 

14. Školní výlet 

Termín: 14. 6. 2022 

Popis: Utužení vztahů ve třídě, sportovní aktivity 

 8.A p. uč. Mrázová 

1. akce:  Atletický čtyřboj 
              termín:   23.9.2021 

              popis:  sportovní soutěž 

2. akce:     Florbalový turnaj 
termín:  7.10.2021    

              popis:  sportovní soutěž 

3. akce:     Exkurze Vida centrum 
termín:   13.10.2021 

              popis:  exkurze zaměřená na pokusy z chemie a fyziky 

4. akce:  Zátopek    
termín:   16.11.2021 

              popis:  návštěva kina – film Zátopek 

5. akce:     Cena informací 
termín:  19.11.2021 

              popis:  program v Knihovně Jiřího Mahena 
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6. akce:     Vánoční jarmark 
termín:   30.11.2021 

              popis:  setkání s rodiči, prezentace výrobků žáků 

7. akce:     Výstava betlémů  
termín:   7.12.2021 

              popis:  návštěva výstavy betlémů ve Slatině 

8. akce:     Návštěva hvězdárny 
termín:   14.12.2021 

              popis:  program Geometrická optika 

9. akce:     Lyžařský výcvikový kurz Olešnice 
termín:   14.-18.2.2022 

              popis:  kurz zaměřený na základy lyžování (snowboard) 

10. akce:     Obnovitelné zdroje energie (ČEZ) 
termín:   17.2.2022 

              popis:  virtuální prohlídka elektráren 

11. akce:     Den Země 
termín:   22.4.2022 

              popis:  mezinárodní den podpory ochrany životního prostředí, projektový den 

12. akce:     Jazyková animace 
termín:   27.4.2022 

              popis:  výuka německého jazyka hravou formou s jazyk. animátorem 

13. akce:     Terénní kurz Jedovnice 
termín:   25.-27.5.2022 

              popis:  výuka v terénu v Jedovnicích, zeměpisné a přírodopisné zaměření 

14. akce:     Tutanchamon 
termín:   3.6.2022 

              popis:  návštěva výstavy o hrobce faraona 

15. akce:     Project Week 
termín:   13.-17.6.2022 

              popis:  výuka anglického jazyka s angl. lektorem  

16. akce:     Mohyla míru  
termín:  23.6.2022  

              popis:  doplnění učiva dějepisu 

     8.B p. uč. Albrechtová 

1. Akce:     Atletický čtyřboj  

              Termín:  23.9.2021 

              Popis: Sportovní soutěž 

2. Akce:   Exkurze VIDA centrum 

Termín.  11.10.2021 
              Popis: Exkurze zaměřená na pokusy z chemie a fyziky 

3. Akce: Kino Olympia 

Termín: 16.11.2021 

Popis: Film „Zátopek“ v Cinema City v Brně Olympii 

4. Akce: Vánoční dílny 

Termín: 23.11.2021 

Popis: Projektový den 

5. Akce: Exkurze „Pavilon Anthropos“ 

Termín: 2.12.2021 
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Popis: Přírodovědná exkurze – původ a vývoj člověka 

6. Akce: Návštěva hvězdárny 

Termín: 14.12.2021 

Popis: Program geometrická optika 

7. Akce: Vánoční jarmark 

Termín: 30.11.2021 

Popis: Prezentace výrobků žáků třídy  

8. Akce: Lyžařský výcvikový kurz Olešnice 

Termín: 14.2. – 18.2.2022 

Popis: Poskytnutí základních lyžařských a snowboardových dovedností 

9. Akce: Virtuální prohlídka elektrárny 

Termín: 17.2.2022 

Popis: Obnovitelné zdroje energie (ČEZ) 

10. Akce: Bruslení 

Termín: 22.2.2022 

Popis: Bruslení na kluzišti za Lužánkami 

11. Akce: Den Země 

Termín: 22.4.2022 

Popis: Mezinárodní den propagace a podpory ochrany životního prostředí 

12. Akce: Into the wild 

Termín: 22.4.2022 

Popis: Přírodopis + AJ v areálu ZOO (soutěž) 

13. Akce: Mohyla míru 

Termín: 26.4.2022 

Popis: Doplnění učiva o Napoleonovi Bonaparte 

14. Akce: Jazyková animace 

Termín: 27.4.2022 

Popis: Výuka německého jazyka hravou formou jazykovým animátorem 

15. Akce: Terénní kurz Jedovnice 

Termín: 25. -27.5.2022 

Popis: Zeměpisno-přírodopisná výuka  

16. Akce: Tutanchamon 

Termín: 3.6.2022 

Popis: Výstava o hrobce faraona Tutanchamona             

9.A p. uč. Rousová 

1. akce:     Atletický čtyřboj 

              Termín:  25.9.2021 

              Popis: Sportovní soutěž 

2. akce:   Florbal – turnaj SBOS 

              Termín.  7.10.2021 

              Popis: Preventivní program 

3. akce:     Moje budoucnost moje volba 

              Termín:  14.10.2021 

              Popis: Program zaměřený na rozvoj schopnosti sebehodnotit se, komunikovat, spolupracovat. Pomoc při 

výběru SŠ 

4. akce: Zpracování odpadu      

              Termín:  19.10.2021 

              Popis: Online exkurze do spalovny Sako Brno 
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5. akce: Návštěva kina      

              Termín:  16.11.2021 

              Popis: Film Zátopek 

6. akce: Projektový den     

              Termín:  23.11.2021 

              Popis: Příprava výrobků na vánoční jarmark 

7. akce: Vánoční jarmark      

              Termín:  30.11.2021 

              Popis: Prezentování žákovských projektů 

8. akce: Trestní odpovědnost      

              Termín:  18.1.2022 

              Popis: Přednáška a beseda s PČR online 

9. akce: Bruslení      

              Termín:  31.1.2022 

              Popis: Třídní akce, posílení třídních vztahů 

10. akce: Lyžařský výcvikový kurz Olešnice 

              Termín:  8.2.2022 

              Popis: Poskytnutí základních lyžařských a snowboardových dovedností 

11. akce: Punkevní jeskyně 

              Termín:  15.2.2022 

              Popis: Krasové jevy 

12. akce: Zpátky k pohybu     

              Termín:  25.2.2022 

              Popis: Sportovní akce; návštěva posilovny; vysvětlení, jak správně cvičit 

13. akce: Den Země     

              Termín: 22.4.2022  

              Popis: Organizace stanovišť ke dni Země pro ostatní ročníky 

14. akce: Jazykové animace (Lustiges Lernen) 

              Termín: 27.4.2022 

Popis: Výuka německého jazyka hravou formou s jazykovým animátorem 

15. akce: Exkurze Dukovany a Dalešice 

              Termín: 4.5.2022 

Popis: Návštěva elektráren Kukovany a Dalešice + hadcová step 

16. akce: Soudní přelíčení 

              Termín: 28.4.2022 

Popis: Návštěva Městského soudu Brno 

17. akce: Školní výlet 

              Termín: 16.-17.5.2022 

Popis: Školní dvoudenní výlet do Žďáru nad Sázavou 

18. akce: Noc ve škole 

Termín: 2.6.2022 

Popis: Organizace noci ve škole pro žáky 2. ročníku 

19. akce: Výstava 

              Termín: 3.6.2022 

Popis: Tutanchamonova hrobka 

20. akce: Exkurze 

              Termín: 7.6.2022 

Popis: Pivovar Černá Hora 
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21. akce: Kryt 10-Z 

              Termín: 21.6.2022 

Popis: Exkurze do krytu 10-Z 

9.B p. uč. Dudešková 

1. akce:     Atletický čtyřboj 
              Termín:  23. 9. 2021 

              Popis: Sportovní soutěž 

2. akce:   Florbalový turnaj SBOŠ 
              Termín.  7. 10. 2021 

              Popis: Sportovní soutěž 

3. akce:   Moje budoucnost 
              Termín.  15. 10. 2021 

              Popis: Projektový den na téma Moje budoucnost, moje volba, sebepoznání  

4. akce:   Exkurze Sako Brno 
              Termín.  20. 10. 2021 

              Popis: Online exkurze do spalovny 

5. akce:   Kino Zátopek 
              Termín.  16. 11. 2021 

              Popis: Návštěva kina 

6. akce:   Projektový den 
              Termín.  23. 11. 2021 

              Popis: Příprava výrobků na vánoční jarmark 

7. akce:   Vánoční jarmark 
              Termín.  30. 11. 2021 

              Popis: Prezentace žákovských výrobků 

8. akce:   Trestní odpovědnost 
              Termín.  18. 1. 2021 

              Popis: Přednáška a beseda online (PČR) 

9. akce:   Bruslení 
              Termín.  31. 1. 2022 

              Popis: Posílení vztahů v třídních kolektivech 

10. akce:   Lyžařský výcvikový kurz Olešnice 
              Termín.  9. 2. 2022 

              Popis: Poskytnutí základních lyžařských a snowboardových dovedností 

11. akce:   Punkevní jeskyně 
              Termín.  15. 2. 2022 

              Popis: Přírodovědná exkurze se zaměřením na krasové jevy 

12. akce:   Projekt auf Deutsch 
              Termín.  15. 2. 2022 

              Popis: Zpracování projektů na již probraná témata v německém jazyce 

13. akce:   Jazyková animace 
              Termín.  27. 4. 2022 

              Popis: Výuka německého jazyka hravou formou 

14. akce:   Into The Wild 
              Termín.  22. 4. 2022 

              Popis: Soutěž v anglickém jazyce – přírodopis v areálu ZOO 

15. akce:   Den Země 
              Termín.  22. 4. 2022 

              Popis: Kultivace školního pozemku, zábavné hry pro 1. a 2. stupeň 
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16. akce:   Jazyková animace 
              Termín.  27. 4. 2022 

              Popis: Výuka německého jazyka hravou formou 

17. akce:   Lustiges Lernen 
              Termín.  29. 4. 2022 

              Popis: Výuka němčiny rodilým mluvčím v Osterreich Insitutu  

18. akce:   Exkurze Dukovany a Dalešice 
              Termín.  4. 5. 2022 

              Popis: Návštěva elektráren Dukovany a Dalešice + hadcová step 

19. akce:   Soudní přelíčení 
              Termín.  5. 5. 2022 

              Popis: Návštěva Městského soudu Brno 

20. akce:   Třídní výlet do Vranova nad Dyjí a Znojma 
              Termín.  19. – 20. 5. 

              Popis: Turisticko-poznávací pobyt; posílení vztahů v kolektivu 

21. akce:   Noc ve škole 
              Termín.  2. 6. 2022 

              Popis: Organizace her a úkolů pro 2. stupeň 

22. akce:   Tutanchamon 
              Termín.  3. 6. 2022 

              Popis: Výstava dobových exponátů (starověký Egypt) v areálu brněnského výstaviště 

23. akce:   Exkurze 
              Termín.  7. 6. 2022 

              Popis: Pivovar Černá Hora 

 

Terénní výuka Jedovnice 

Učitelé dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a občanské výchovy chtěli pokračovat v tzv. terénním vyučování, kdy 

jezdí se žáky na několikadenní soustředění do Jedovnic.      

Tento rok proběhla terénní výuka v Jedovnicích pro žáky 2. stupně 25. 5 – 29. 5. 2022 

Naplánovaný Program výuky: přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova. 

Středa  25. 5. 2022 

Dopoledne: seznámení s místní krajinou 

Odpoledne:   Př – práce se vzorky z rybníka, lesa, louky (mikroskopování)-zpracování prac. listů 

Z – terénní procházka Rudické propadání a Rudický mlýn - charakteristika CHKO, krasové 

systémy a jevy, práce s turistickou mapou 

Večer  závod v orientačním běhu 

Čtvrtek 26. 5. 2022 

Dopoledne:  jeskyně Balcarka a propast Macocha, Harbešská plošina- charakteristika CHKO, krasové systémy a 

jevy, práce s turistickou mapou 

Odpoledne: totéž 

Pátek 27. 5. 2022 

Celodenní pěší přesun – práce s turistickou mapou (Z) 

Barokní kostel ve Křtinách – zpracování pracovního listu (D, OV) 

Býčí skála – vývěr jeskynního systému z rudického propadání (Z), historický význam (D) 

Celý program byl letos úspěšně absolvován bez covidových omezení. Některé dny byly uzpůsobeny tak, aby se 

mohl zúčastnit i spolužák na invalidním vozíčku, kterého tam maminka dovezla. 

Další vzdělávání ped. pracovníků 
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           Po celý školní rok se naši učitelé vzdělávali distančně i prezenčně. Absolvovali celou řadu seminářů a 

školení. Několik kolegyň se vzdělávalo dál v angličtině, semináře Tvořivá škola, na pravidelné semináře chodila 

metodička prevence a výchovná poradkyně, učitelky 1. stupně se zúčastnily semináře k ČJ a matematice na PF 

MU v Brně, vzdělávaly se i vychovatelky ŠD, 6 učitelek absolvovalo  daltonské semináře na ZŠ Husova za 

přítomnosti mnoha zahraničních hostů z celého světa.  

Pokračovali jsme ve vzdělávání v matematice metodou prof. Hejného.  Další dvě kolegyně absolvovaly 

závěrečný několikadenní seminář v Praze na začátku července 2022. 

 V 1. třídě 2021/2022 se matematika metodou prof. Hejného nevyučovala. Měli jsme jen jednu 1.třídu 

z prostorových důvodů, ve které musela probíhat matematika klasická. 

V péči o zaostávající žáky jsme spolupracovali s PPP Zachova a Kohoutova a SPC Štolcova. 

Zapojili jsme se do projektu EU - Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání. Díky tomuto projektu 

máme prostředky na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem  

a do projektu města Brna Rovný přístup ke vzdělávání. 

S integrovanými žáky pracuje na reedukaci speciální pedagožka. V 6. ročníku jsme vyučovali mimořádně 

nadaného žáka na matematiku. Na tento předmět přecházel  

do 7. ročníku. 

Umožnili jsme praxi studentům ped. fakulty v řadě aprobací. Od května po otevření škol. nadále probíhala 

spolupráce s ped. fakultou MU, neboť jsme škola se statutem fakultní školy. Pokračujeme v akcích v síti 

Otevřených škol. 

Na předvánoční čas jsme připravili obvyklý vánoční jarmark s vystoupením školního sboru na uvítání 

rodičů a pro vánoční atmosféru. Děti vystoupily s vánočními koledami ve slatinském kostele a na vánočních trzích 

ve Slatině. 

K dubnovému zápisu do 1.tříd bylo přihlášeno 54 dětí, z toho jsme povolili 11 odkladů školní docházky. 

Zápis se konal běžnou metodou bez jakýchkoliv covidových omezení. 

Podařilo se nám opět velmi vkusně vybavit školní družinu a její rozsáhlé zahrady dětskými prolézačkami, 

houpačkami a dalšími atrakcemi. Vychovatelky měly pro děti po celý školní rok připravený velmi pestrý program 

viz akce školní družiny. 

Angličtinu jsme učili už od 1. třídy dle ŠVP, od 7. ročníku také němčinu a ruštinu. Většinu roku distanční 

formou.  Pokračovali jsme ve výuce přírodopisu a informatiky v anglickém jazyce metodou CLIL. 

Práci se snažíme ulehčit a zpříjemnit také všem zaměstnancům.  Učitelé mají k dispozici pro svoji práci 

notebook připojený k internetu, tablet, kopírky, dataprojektory, interaktivní tabule. Bohužel pracují v malých 

kabinetech po 4-5 lidech. Škola zatím nemá větší prostor. 

Na svoji činnost si snažíme také přivydělat doplňkovou činností, a to pronájmem tělocvičny.  

Učitelé pracovali v těchto metodických radách: 

   

Jazyk český a spol. vědy     ved. Mgr. Lenka Mrázová 

Matematika, fyzika, chemie    ved. Mgr. Pavla Rousová 

Přírodní vědy ostatní     ved.  Mgr. Pavla Rousová 

1. stupeň      ved.  PaedDr.. J. Balejová 

MŠ       ved. p.uč. M. Musilová 

 

Předmětové komise se pravidelně scházely, řešily vzniklé problémy, projednávaly společné postupy.  

 
Zhodnocení školní družiny za školní rok 2021/ 2022 

 

- 5 oddělení ŠD, 5 vychovatelek 

- vytvořen celoroční i týdenní plán činností a akcí  

- kroužky ŠD: míčové hry, deskové hry, florbal 

- ŠD zapojena do projektů „Sportovci do škol“ a „Otevřené školy“ 

     Nejvýznamější  akce ŠD : 

      - Halloweenská, Mikulášská besídka, Masopustní rej 
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      - vánoční dílna předškoláka a společné akce s MŠ /Den dětí, Zvířátka/ 

      - pečení a zdobení perníčků 

      - výlety, hrad Buchlov, Moravský kras 

      - výtvarné soutěže, soutěže v deskových hrách 

      - florbalové a fotbalové turnaje 

      - sportovní a výtvarné odpoledne rodiče s dětmi 

 

    Bc. Šárka Lausová 

                                                                                               vedoucí ŠD 

 

 

Zhodnocení mateřské školy za školní rok 2021/2022 

 

I. třída Sluníčka  

učitelky: Markéta Musilová Mandelíková, Markéta Halmová 

 

Věkové složení třídy:    5 dětí -  3-4 letých 

                                    22 dětí -   5-6 letých 

                                       

Počet zapsaných dětí: 27  

                                         15 děvčat 

                                         12 chlapců 

Ve třídě jsou 2 děti vietnamské národnosti 

  

II. třída Berušky 

 učitelky: Radmila Odehnalová, Jana Staňová                                          

Věkové složení třídy:    13 dětí – 3-4 letých 

                                      13 dětí – 5-6 letých 

                                      

Počet zapsaných dětí:  26  

                                         16 děvčat 

                                         10 chlapců 

Ve třídě je 1 dívka vietnamské národnosti a 1 dívka ukrajinské národnosti. 2 děti jsou z neúplné rodiny. 

Celkem zapsaných dětí v celé mateřské škole 53.  

 

Individuální vývoj dítěte 

Sluníčka a Berušky: 

Vzhledem k pokračující celosvětové pandemii mírně omezenému provozu a hlavně vstupu rodičů do MŠ v první 

polovině roku, (COVID-19) nebyla vytvořena taková bohatost sociálního prostředí, která má vliv na rozvoj 

schopnosti empatie, smyslového vnímání, pohybu a tvořivosti dětí. 

Při hrách a činnostech byla učitelka často herním partnerem. 

 

Individuální přístup potřebuje 

a) Třída Sluníčka 

     U dvou dětí jsme zaznamenaly potíže s nerespektováním režimu třídy, pokynů učitelek, dítě neumí projevit 

emoce. Rodiče obou dětí byli se situací seznámeni.   

 

b) Třída Berušky  

     U dvou chlapců jsme zaznamenaly impulzivní jednání, nesoustředěnost, ubližování ostatním dětem, 

nerespektování pravidel třídy, nadřazenost nad ostatními dětmi. 

     Jedno dítě se specifickými potřebami – vozíčkář – má asistentku, potřebuje celodenní péči, špatně snáší i 

drobné vybočení z běžného režimu. Velmi málo se zapojuje do kolektivních činností. 

 

Rozvoj dítěte v kompetencích 

Co se podařilo: 

• komunikace mezi učitelkami a rodiči  

• dodržovat třídní rituály  

• dodržování zvýšených hygienických návyků (COVID-19) 

• během roku jsme rozvíjely kompetence, které byly v souladu se ŠVP.  
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Na co se zaměříme v příštím roce 

 Vzhledem k tomu, že do třídy Sluníčka bude přijato více nových mladších děti, je potřeba se zaměřit na všechny 

kompetence týkajících se nově příchozích dětí. 

• sebeobsluha 

• podpořit děti při vyjádření svých pocitů v komunitním kruhu a naslouchání jiným 

dětem 

• podpořit děti v novém prostředí, mezi novými kamarády, učitelkami. 

• zaměřit se na stolování 

• dbát na důslednost při dodržování společenského chování a dodržování třídních 

pravidel, uvědomovat si význam piktogramů. 

 

Výsledky dětí odcházejících do ZŠ 

 

V tomto školním roce jsme měli ve třídě Sluníčka 18 předškoláků a ve třídě Berušky 7 předškoláků a z toho 2 

děti mají odklad školní docházky. 

 

Spolupráce s rodiči  

Rodiče měli možnost pobývat s dítětem ve třídě před adaptačním obdobím. 

Důležité informace si rodiče mohli přečíst na informační tabuli v šatně nebo byly poslány emailem.  

Rodiče se v hojném počtu sešli na společných akcích – jarní úklid, jarní tvoření 

Se všemi rodiči byla spolupráce na dobré úrovni. O individuální konzultaci, hovorové hodiny byl projeven velký 

zájem. Průběžně jsme s rodiči hodnotili výsledky vzdělávání jejich dětí.  

 

Akce mateřské školy 

 

- Podzimní tvoření doma (akce zrušena v mš kvůli pandemii COVID-19) 

- Divadlo Úsměv 

- Divadlo Šumafuk 

- Mikulášská nadílka 

- Planetárium 

- Tančení s Verčou 

- Nauka o včelách 

- Čarodejnice 

- Motani – cestovatelská produkce 

- Úklid zahrady,opekání buřtů, hra – společná akce s rodiči 

- Velikonoční tvoření s rodiči 

- Besídka ke dni matek 

- Program s živými zvířaty 

- Dopolední oslava Dne dětí 

- Výlet do Hodonína 

- Pasování předškoláků 

 

Návrhy pro školní rok 2022/2023 

 

- daltonské prvky 

- vzájemné respektování dětí mezi sebou 

- zaměřit se na dodržování pravidel chování 
- s rodiči vytvářet důvěru a spolupráci 

- prohlubování a upevňování vztahů mezi dětmi a učitelkami, rodiči a učitelkami.  

- vést děti k samostatnému řešení problémů, sami mezi sebou 

- vhledem k většímu počtu nově přijatých dětí bude potřeba větší podpora a pomoc při adaptaci  

                                                                       



 48 

 

Výsledky dětí odcházejících do ZŠ 

 

V tomto školním roce jsme měli ve třídě Sluníčka 2 předškoláky, 2 dívky a ve třídě Berušky 18 předškoláků, 10 

dívek a 8 chlapců. 

 

Spolupráce s rodiči  

• Rodičům jsme dávaly zřetelně najevo, že jsou ve třídě vítáni, že mohou běžně a bez 

obav vstupovat a hovořit o všem, co je při výchově dětí tíží nebo naopak těší. 

• Rodiče měli možnost pobývat s dítětem ve třídě před adaptačním obdobím. 

• Důležité informace si rodiče mohli přečíst na informační tabuli v šatně. 

• Dbaly jsme na pravidelné ztvárnění probíraného tématu a vyvěšovaly ho na nástěnku. 

• Se všemi rodiči byla spolupráce na dobré úrovni. O individuální konzultaci, hovorové 

hodiny, byl projeven velký zájem. Průběžně jsme s rodiči hodnotili výsledky 

vzdělávání jejich dítěte na předem domluvené schůzce. Rodiče se aktivně a s radostí 

podíleli na plánovaných akcích pořádanými ve třídě.  

 

Rodiče se ve velkém počtů zúčastnili akcí: 

Podzimní tvoření 

Vánoční posezení 

 

Mimoškolní aktivity: 

 

- 1x v měsíci cvičení v tělocvičně školy (zrušeno kvůli pandemii COVID-19) 

- 10x návštěva sauny 

- 10x návštěva plaveckého bazénu (zrušeno kvůli pandemii COVID-19) 

 

Naplánované akce mateřské školy 

 

- Podzimní tvoření (s rodiči) 

- Projekt z veteriny (pro předškoláky) 

- Promítání – Motani „Kouzelná planeta“ 

- Divadlo Úsměv – „Míček flíček a drak“ 

- Divadlo Bolka Polívky – „Velká dobrodružství malého brouka“ (pro předškoláky) 

- Mikulášská nadílka 

- Vánoční posezení (s rodiči) 

- Mořeplavec – „Objev i ty svou Ameriku“ 

- Masopustní veselí 

- Kouzelnické představení 

  

Návrhy pro školní rok 2021/2022 

 

- vzájemné respektování dětí mezi sebou 

- zaměřit se na dodržování pravidel chování 
- s rodiči vytvářet důvěru a spolupráci 

- prohlubování a upevňování vztahů mezi dětmi a učitelkami, rodiči a učitelkami.  

- vést děti k samostatnému řešení problémů, sami mezi sebou 

- zaměřit se na projekty, návrh (pokusy objevy, vstávej semínko aj.) 

                                                                          

 

                                      
 

 


