
Výroční zpráva 

 školní rok 2019/2020 

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10,  

příspěvková organizace 

 
 

 

1.0 Základní charakteristika školy: 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, 625 00 Brno-Bohunice, příspěvková 

organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Základní škola a mateřská škola Brno, Vedlejší 10, 625 00 Brno-Bohunice, příspěvková 

organizace 

 

1.3 Ředitel školy: 

RNDr. Jan Harmata 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  

 

Základní škola (810), školní družina (240), školní jídelna (1400) 



1.5 Kontakty: 

 

telefon: 547 218 198 

fax:     547 218 198 

e-mail:  info@zsvedlejsi.cz 

http:   http://zsvedlejsi.cz/ 

 

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

  Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň  15   5 352 23,47  

2. stupeň  13   4 341 26,23  

Celkem  
28   9 693 24,75  

   

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)  

Datum zřízení: 01. 01. 2006 

Členové ŠR:   

za zřizovatele  

p. Antonín Brzobohatý  

p. Petra Pejčochová     

p. Miroslava Pospíšilová 

 

za pedagogické pracovníky 

p. Lenka Demelová, předseda 

p. Renata Srncová  

p. Bohumíra Vlková 

 

za zákonné zástupce žáků  

p. Eva Šmahlíková 

p. Andrea Martinů 

p. Martina Cahová          
 

1.8 Školní vzdělávací program:  
 

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 

„Z ulice Vedlejší do hlavního proudu života“  
---  1. – 9. ročník  

Školní vzdělávací program vycházející z RVP pro 

základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání 

žáků s LMD 

--- 
1 žák  

6. ročník 

 

Jiné specializace, zaměření: 
Škola je zaměřena na výuku předmětu Taneční a pohybová výchova, na rozsáhlou nabídku 

volnočasových aktivit a na podporu žáků s poruchami učení.  

http://zsvedlejsi.cz/


1.9 Zařízení školního stravování  

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

ŠJ úplná   658            79   27 

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

(firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu):  

Fyzické osoby     9 

Přepočtení na plně zaměstnané     8 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 8 240 fyz.   8  / 

přepoč.  5,8 

240 

Z činnosti ŠD, názvy akcí: 

Strom očima dětí – celodruž. projekt 

Hrátky s čerty 

Honba za pokladem 

Vánoční dílny 

Kreslíme zimní sporty 

Veletrh 

Karneval 

Talent ŠD 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem -    

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 62,14/74 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  60,42/71 96/100 

 

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: 3 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 22 

 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 6 15 

36-50 let 0 21 

51 a více 2 26 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 
 

Celkem 9 62 

Rodičovská dovolená 0 5 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 13/5,52          

 z toho  a) asistent pedagoga: 13/5,52  

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 1 

            d) mentor:   0 

 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy  

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 0 

Přírodní vědy 2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
26 

Inkluze do škol 5 

Prevence násilí, subkultury 0 

Celkem 33 

 

 

 

 

 

 



3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání  

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 67 65 1 0 0 

 2. 81 81 0 0 0 

3. 72 69 2 0 0 

4. 56 51 5 0 0 

5. 76 72 4 0 0 

Celkem za I. stupeň 
352 338 12 0 0 

6. 88 60 28 0 0 

7. 86 44 42 0 0 

8. 94 57 37 0  0 

9. 73 43 28 1 0 

Celkem za II. 

stupeň 

341 204 135 1 0 

Celkem za školu 693 542 147 1 0 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 – 1. st. 

1 – 2. st. 

0,14 

3 0 – 1. st. 

0 – 2. st. 

0 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  84  

3.4 Průměr na jednoho žáka: 0,12 

 

 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu  

 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
7 1 5 50 15 

 

 

 

 

 



3.4 Počet absolventů ZŠ  

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 73  93  

nižší ročník/5.ročník 5  7 

Celkem 78  100  

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ  

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 13 (I. st.)  

Důvody: 8 x víceleté gymnázium  (I. st.)  

               1 x stěhování (I. st.) 

               4 x přání zákonných zástupců (I. st.) 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 (II. st):  

Důvody: 1 x stěhování 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 4 (I. st.) 

Důvody: 0 x stěhování (I. st.) 

               4 x přání zákonných zástupců (I. st.) 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:4 (II. st) 

Důvody: 4 x stěhování 

27 x přestup do 6. ročníku ZŠ z okolních ZŠ, které zajišťují výuku pouze do 5. ročníku 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: - 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: - 
 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 

Státní kontrola – plnění opatření vyplývající z Krizového plánu města Brna – zpracovaný 

Plán krizové připravenosti, 25. 10. 2019, nebyly zjištěny nedostatky 

 

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, kontrola plateb pojistného, 23. 1. 2020, 

nebyly zjištěny nedostatky 

 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj, povinnosti na úseku 

náhrad, povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr, 14. 2. 2020, zjištěno: 

Organizace neurčila v případě jedné pracovní cesty třem zaměstnancům k pracovní cestě 

podmínky, které mohou ovlivnit poskytování a výši cestovních náhrad.  

Organizace neposkytla v případě jedné pracovní cesty čtyřem zaměstnancům snížené 

stravné v rozsahu dle zákona 262/2006 Sb. §163, odst. 2. 

 

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje, plnění povinností pořadatele 

zotavovací akce, 6. 3. 2020, nebyly zjištěny nedostatky 

 

 

 

 

 

 



Veřejnosprávní kontrola na místě 17. 4. 2020, Útvar interního auditu a kontroly MČ Brno-

Bohunice 

Ověření skutečností v účetní uzávěrce za rok 2019 se zaměřením na hospodárné, efektivní 

a účelné nakládání s prostředky poskytnutými z rozpočtu MČ Brno-Bohunice, nebyly 

zjištěny nedostatky. 

 

 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: ředitel řešil 

nedostatek s ekonomkou školy. Cestovní náhrady od data ukončení kontroly jsou důsledně 

řešeny zákonným způsobem.  
 

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  14 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 

2 
Výchovné 

poradenství 

VŠ + započaté 

studium 

výchovného 

poradenství 

školní metodik prevence 

3 Školení pro metod.pr. 

VŠ + 2 krát 

ukončené vzdělání 

pro metodiky 

prevence, 1 studium 

zatím nezahájil 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0,8 psychologie VŠ 

školní spec. pedagog  0,82 spec. pedagogika VŠ 

školní speciální pedagog 0,09 spec. pedagogika VŠ 

školní spec. pedagog MŠ 0  spec. pedagogika VŠ 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce  2  

školní metodik 

prevence 

 
 

2 

školní psycholog  1  

školní speciální 

pedagog 

  2 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: - 

školní metodik prevence: - 

 

 

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): 

Projekt Šablony 2019  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015097 

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

 

Projekt  Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně  

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

 

 

 



 

 

6.3 Údaje o aktivitách žáků i učitelů a o prezentaci školy na veřejnosti  

6.3.1 Soutěže  
Sportovní soutěže účastníci umístění 

Novoměstský pohár - florbal  Šindelka David 4. A 3. místo 
Strádal Dominik 4. C 

Šejstal Vojtěch 5. A 

Zachoval Jakub 5. A 

Ostrowski Maximilián 5. A 

  Marčan Tomáš 5. B 

  Baloun Vojtěch 5. C 

  Vrbacký Lukáš 5. C 

Městském kole ve šplhu městské kolo 

 

Dvořáček Tomáš  (žák 7.A), 

Smejkal Jan  (žák 7.A) 

Malík Dominik  (žák 7.C) 

2. místo 

Výtvarné soutěže účastníci umístění 

    

Literární a recitační soutěže účastníci umístění 

Babylon – 5. ročník 

Nekonalo se – Covid 19 

 

městské kolo 

 

Habarta Tomáš 5. B  

Ostrowski Maximilian 5. A 

Chaloupková Zuzana 5. A 

Bednářová Nela 5. B 

Dětská scéna – 0. – II. 

kategorie 

Nekonalo se – Covid 19 

 

městské kolo 0. kategorie: 
 

Svobodová Linda 1. B 

Hoffmann Matyáš 1. A 

I. kategorie: 

Saparová Natálie 3. A 

II. kategorie: 

Zuzana Chaloupková 5. A 

Babylon – 5. ročník 

Nekonalo se – Covid 19 

 

městské kolo 

 

Jelínková Pavlína 6. A  

Olympiáda v českém jazyce městské kolo 

 

Štěpánková Terezie, 9. C úspěšný řešitel 

 

Dětská scéna III. kategorie, městské kolo 

Nekonalo se – Covid 19 

 

Marek Zeman – 6. B  

Dětská scéna III. kategorie, krajské kolo 

Nekonalo se – Covid 19 

 

Tereza Šebestová – 8. A  

Přírodovědné a matematické soutěže účastníci umístění 

MATESO – matematická 

soutěž 5. r. 

 Vašina Matěj 5. C  

 

úspěšný řešitel 

 

Bednářová Nela 5. B úspěšný řešitel 

 

Rener David 5. A   řešitel 

 

Matematická olympiáda 5. tříd okresní kolo Bednářová Nela 5. B  úspěšný řešitel 

 

Honzíková Natálie  4. A řešitel 

 



Krystková Pavlína 5. B 

 

řešitel 

Pantuček Šimon 5. A řešitel 

Pythagoriáda 7. ročník 

Nekonalo se – Covid 19 

městské kolo Strádal Samuel 7. B 

Brzobohatá Helena 7. C 

Krystková Martina 7. B 

 

Pythagoriáda 8. ročník 

Nekonalo se – Covid 19 

městské kolo Tra My-Monika 8. B 

Hamerský Oliver 8. D 

Kozubík Petr 8. A 

Němec Vojta 8. A 

 

Dějepisná olympiáda 9. ročník městské kolo Jan Barák 9.B 37. místo úspěšný ř. 

Matematická olympiáda 9. 

ročník 

městské kolo Sekanina Lukáš 9. C 

Zemánková Jana 9. C 

Meloun Jakub 9. C 

Řešitel 

Řešitel 

řešitel 

Den přírodních věd, 7. ročník  Fiala Martin  (žák 9.B), 

Kadlečík Vojtěch  (žák 

9.B), Barák Jan  (žák 9.B) 

1. místo 

 

6.3.2 Spolupráce školy s dalšími subjekty  

Část akcí od 10. 3. 2020 byla naplánována, ale zrušena vzhledem k epidemii Covid 19 

Spolupráce s ÚMČ Brno – Bohunice  

 pravidelné příspěvky do bulletinu „Bohunický zpravodaj“ 

 kulturní vystoupení žáků naší školy pro seniory na radnici MČ Bohunice 

 kulturní vystoupení žáků naší školy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu 

 turistický pochod byl přeložen vzhledem k počasí z podzimního na jarní termín, ale ani na jaře se 

nekonal 

 

Spolupráce s rodiči žáků 

 slavnostní zahájení školního roku pro žáky 1. tříd a jejich rodiče 

 Den slabikáře, slavnostní předání slabikáře prvňáčkům spojené s ukázkami práce 

 slavnostní ukončení školního roku pro žáky 9. tříd 

 zápis do 1. tříd, zrušeno 

 edukativně – stimulační skupiny pro děti ohrožené počátečním neúspěchem 

 dílny pro předškoláky zaměřené na pohybovou a rukodělnou činnost, zrušeno 

 informační setkání pro rodiče budoucích prvňáčků, zrušeno 

 informační setkání pro rodiče vycházejících žáků 9. ročníku a žáků, kteří se hlásili na víceletá 

gymnázia 

 třídní schůzky a hovorové hodiny  

 Kavárna pro žáky, rodiče a veřejnost spojená s kulturním vystoupením, zrušeno 

 účast na Veletrhu základních škol v SVČ Lužánky, zrušeno 

 

Spolupráce s Tanečním klubem Dance Sport Pro Kometa Brno 

 podíl na výuce taneční a pohybové výchovy na naší škole 

 prezentace činnosti pro rodiče u příležitosti Dne otevřených dveří, zrušeno 

 

Spolupráce s MŠ Amerlingova, Běloruská, Švermova, Uzbecká 

 Den otevřených dveří pro předškoláky a jejich rodiče (ukázky práce školní družiny a zájmových 

útvarů, dílny pro děti), zrušeno 

 Mikulášská besídka pro MŠ  

 účast předškoláků na „edukativně – stimulačních skupinách“ a na dílnách zaměřených na pohybovou 

a rukodělnou činnost, zrušeno částečně, některé se skupin se sešly v červnu 

 

 



Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně 

 souvislá a asistentská praxe posluchačů PdF 

 

 

Spolupráce s KJM Lány   

 Klíčování prvňáčků, slavnostní pasování na čtenáře, 1.ABC 

 Šňůrka plná korálků, účast 1.ABC – proběhlo předáním knížek s vysvědčením 

 

Spolupráce s PPP Zachova Brno 

 pravidelná spolupráce při diagnostikování žáků  

 

Spolupráce s odborem prevence HZS Jihomoravského kraje 

 výukové programy pro žáky 2. a 6. ročníku v oblasti Ochrany člověka za mimořádných událostí 

 

Spolupráce s Městskou policií Brno a Policií ČR 

 účast na výukových programech Odboru prevence MP Brno v oblasti dopravní výchovy a prevence 

sociálně – patologických jevů  

      

Spolupráce s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti 

 účast metodiků prevence sociálně patologických jevů na pravidelných schůzkách 

 využití služeb psychologů při řešení konfliktních situací v některých třídách  

 

6.3.3 Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 

 

 pravidelné příspěvky do bulletinu „Naše Bohunice“ 

 kulturní vystoupení žáků naší školy pro seniory na radnici MČ Bohunice 

 kulturní vystoupení žáků naší školy při slavnostním rozsvěcení vánočního stromu 

 Setkání dětí a mládeže Bohunic a okolí se zástupci volnočasových aktivit Bohunic 

 

 

6.4 Individuální integrace   

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

autismus 1., 4., 5. 3 3, 2 

tělesné postižení 3., 9 2 3 

sluchové postižení 1., 8., 9. 3 3 

poruchy chování 1., 2., 3., 4., 

5., 8. 

7 2, 3 

LMP 6. 1 3 

poruchy učení 1., 2., 3., 4., 

5., 6., 7., 8., 

9. 

72 2, 3 

Celkem 9 88 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.5 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0 0 0 

 

 

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. ...  

Zařazení v Síti brněnských otevřených škol 

Klub rodičů při ZŠ Vedlejší 

 

 

 
 

Kroužky při ZŠ   

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 0 0 

Přírodní vědy 1 5 

Sport, TV, turistika 11 124 

Umělecké obory 21 184 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

1 0 

Ostatní 3 94 

Celkem 37 407 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Podpora školy ze strukturálních fondů  

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  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora předškolního vzdělávání 

ve městě Brně a zvýšení proinkluzivnosti mateřských škol. 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů   

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  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za 

účelem prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a 

zvýšení kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve 

městě Brně. 

 

 

 



 

Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 MAP II  

 

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  

 

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. 

 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

Probíhal projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání, ve škole v jeho rámci pracovali dva 

doučovatelé. 

Současně škola byla zapojena do projektu Šablony 2019, z něhož především čerpala finanční 

prostředky na školního psychologa, školního speciálního pedagoga, na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků a na činnosti v MŠ. 

Spolupracovali jsme s mnoha spolky a organizacemi, např. SDH Brno-Bohunice, Městská 

policie Brno, InBalance Brno, skupina učitelů anglického jazyka a rodilí mluvčí, Věda nás 

baví z.s., CDV Labyrint, Klub rodičů při ZŠ Vedlejší,… 

Daří se stále snižovat počet školních úrazů, ale současně se zvyšuje jejich finanční 

odškodňování ze strany zdravotních pojišťoven.  

Pro žáky a jejich rodiče byla zorganizována velká spousta užitečných a úspěšných akcí do  

10. 3. 2020 přibližně na úrovni loňského školního roku. Od 10. 3. 2020 při pandemii Covid-

19 jsme již žádnou akci neuspořádali.  

Neuskutečnily se ani projekty žáků 9. ročníků a jejich prezentace před publikem.   



Pokračovalo využívání školního hřiště ve výuce i pro veřejnost v odpoledních hodinách.   

Dokončili jsme projekt Rekonstrukce podmínek pro vyučování přírodovědných předmětů na 

II. stupni. K 31. 8. byla předána škole jako uživateli stavební část – 3 zrekonstruované 

učebny, 3 kabinety, 1 laboratoř a 1 výtah. Byl dodán a instalován nový nábytek. Byl zcela 

zrekonstruován server a zavedena wifi v celé škole. Také byly nakoupeny pomůcky a 

instalovány tři interaktivní tabule.  

Žádné oddělení ŠD není v kmenové třídě.  

Zvyšuje se počet žáků, kteří nezvládají výuku a potřebují asistenta.  

Při epidemii koronaviru škola ihned přešla na distanční vzdělávání. Přibližně jedna polovina 

pedagogů pracovala s dětmi v on-line přenosu. Od 11. 5. 2020 se prezenční výuky dobrovolně 

zúčastnili žáci 9. ročníků. Bez několika výjimek přišli všichni. Od 25.5. se výuky prezenční 

výuky dobrovolně zúčastnilo 60% žáků I. stupně. V závěru roku prezenčně od 15.5. 2020 

přišlo do výuky asi 80 % žáků II. stupně.  

 

Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2019/20 

Školní metodik prevence: PhDr. Jana Junková 

                                          Mgr. Svatava Jakešová 

 

Podmínky školy:  

 

          Jsme sídlištní škola, celkem ve 28 třídách prvního i druhého stupně se u nás učilo 693 

žáků. Řada z nich k nám dojíždí z okolních vesnic, nejvíce z Ostopovic a Bosonoh. Snažíme se 

děti zaměstnat a zpestřit jim využívání volného času – na škole pracuje celá řada kroužků, 

pořádají se příměstské tábory. 

               Nejvíce si ceníme faktu, že se nám dlouhodobě daří udržet návykové látky za 

hranicemi školy. Výjimkou byl případ kouření elektronických cigaret několika žáky 7. a 9. 

ročníku. Tam šlo o základní neznalost kvalifikace e-cigarety jako tabákového výrobku. Celou 

záležitost metodička prevence řešila mj. přednáškou o faktech a mýtech kolem e-cigaret. 

Podařilo se snížit počet neomluvených hodin žáků, převážně díky fungující spolupráci TU, 

členů poradenského týmu a vedení školy s rodiči. Jako opravdu přínosný vidíme fakt, že na 

škole panuje takové příznivé klima, že o některých případech počínající šikany jsme se 

dozvěděli od svědků těchto událostí z řad žáků, kteří nejsou lhostejní.  

              Chtěli bychom do budoucna kromě osvědčených aktivit přidat osvětové programy pro 

žáky I. stupně. Z vyšetřování problémů v kolektivech vidíme, že žáci mají základní potíže s 

odlišením "kamarádského" pošťuchování a chování, které dítě omezuje a ubližuje mu. Dále 

bychom na I. stupeň rádi zařadili více osvěty ke kuřáctví. Pro druhý stupeň plánujeme zařadit 

besedy na téma poruch příjmu potravy s důrazem na ortorexii. Dále je třeba vysvětlovat rizika 

užívání elektronických cigaret. 

    Množství aktivit bylo omezeno od 11. 3. 2020, kdy škola přešla na distanční výuku.  

 

      

 

 

 

Zprávu podává  

dne 2. 9.  2020  

RNDr. Jan Harmata, ředitel školy  

 

 

 



 


