
Výroční zpráva  ZŠ Brno, Sirotkova 36
1

Výroční zpráva

školní rok 2011/2012

Základní škola Brno

Sirotkova 36, 616 00 Brno

Výroční zpráva schválena školskou radou 30. 8. 2012



Výroční zpráva  ZŠ Brno, Sirotkova 36
2

1.0 Základní charakteristika školy

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Sirotkova 36

1.2 Zřizovatel školy: Město Brno - Městská část Žabovřesky

1.3 Ředitel školy: Mgr. Jana Niznerová, od 1. 8. 2012 - Mgr. Dan Jedlička

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:   I. stupeň

                                                                              II. stupeň

                                                                              školní družina

                                                                              školní jídelna s výdejnou stravy

1.5 Kontakty:

telefon: 541 211 945

fax: 541 211 944

e-mail: zssir@zssirotkova.cz

http: www.zssirotkova.cz

1.6 Úplná 

Počet 
tříd

Počet
ročníků

Počet 
žáků

Průměrný 
počet

žáků na třídu
Kapacita

1.stupeň 16 5 421 26,3

2.stupeň 13 4 330 25,4

Celkem 29 9 751 25,9 780

  

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

Datum zřízení: 15. 12. 2008

Předseda a členové ŠR: Mgr. Lucie Vejvalková - předsedkyně a člen za pedagogické 

pracovníky, Mgr. Filip Leder - člen za zřizovatele školy ÚMČ Brno - Žabovřesky, MUDr. 

Radek Veselý - člen zvolený za rodiče

1.8 Školní vzdělávací program 

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník

Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání vydaný dne 31. 

8. 2007
Č. j. 209/07 1. - 9.
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Jiné specializace, zaměření: Třídy zaměřené na výuku matematiky a informatiky (8 tříd v 5. -
9. ročníku)

1.9 Zařízení školního stravování

Počet strávníkůTyp jídelny - dle výkazu 
Z 17 - 01

Počet
žáci zaměstnanci školy ostatní

L 13 ŠJ - výdejna 1 695 64 -

Škola odebírá obědy ze ŠJ při ZŠ Novoměstská. S kvalitou stravy jsme mimořádně spokojeni. 
ŠJ Novoměstská pro nás pořádala během minulého školního roku velké množství akcí, jako 
např.:

- zajištění čokoládové fontány s ovocnými špízy jako dezert
- týden žáky vybraných jídel, které si zvolili hlasováním přes webové rozhraní
- tematické jídelníčky o Vánocích, Velikonocích, Svatomartinské menu, Halloween

menu
- volba jídelníčku korespondujícího s projektovými akcemi školy (Den EU, Den 

volby)
- pohádkové menu s maskami a motivací žáků   
- Dny s firmou Bonduelle s připravenými soutěžemi pro děti

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30. 6. 2011

Fyzické osoby 5

Přepočtení na plně zaměstnané 3,1

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy

ŠD
počet 

oddělení
počet dětí počet vychovatelů kapacita

celkem 10 275 10 fyz. / 8,7 přepoč. 275

Z činnosti ŠD: Školní družina měla v roce 2011/2012 10 oddělení. Kapacita byla opět zcela 
vyčerpána, nemohli být přijímáni žáci 5. ročníku. Pro potřeby ŠD jsou využívány dva mobilní 
telefony.

Výběr z akcí ŠD:

Odlet vlaštovek – soutěž v konstrukci a doletu papírových modelů

Velká pardubická – překážkový závod na školním dvoře

Běh podzimním lesem – závod v běhu v terénu

Drakiáda – výtvarná soutěž a pouštění draků na Kraví Hoře (s účastí rodičů)
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Svatomartinský průvod – lampiónový průvod z Rosničky ke škole (s účastí rodičů)

Mikulášská besídka

Pexesový král – soutěž mezi odděleními

Opičí dráha – obratnostní soutěž v tělocvičně škole

Karneval

Vynášení Morany – rozloučení se zimou – výroba figuríny Morany, následně průvod do 
brněnského Komína, zapálení figuríny a poslání po vodě

Barevné dny – Velikonoční akce – každý den přijít oblečen v konkrétní barvě – soutěž 
oddělení

Noc s Andersenem – nocování ve školní družině – plnění úkolů – záchrana Říše pohádek

2.0 Údaje o pracovnících školy

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

Přepočtený / fyzický %

Celkový počet pedagogických pracovníků 53,83 / 58 100/100

z toho odborně kvalifikovaných 39,27 / 42 72,9/72,4

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: 4

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 14

2.2 Věkové složení učitelů

Učitelé
Věk

Muži Ženy

do 35 let 12 6
36-50 let 6 17
51 a více 0 4
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0
Pracující důchodci pobírající důchod 0 3

Celkem 18 30

Rodičovská dovolená 0 5
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2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedag. pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků

Pedagogika, psychologie 0
Cizí jazyky 8
Umění, estetika 0
Speciální pedagogika, SVPU 1
Informatika, PC, SIPVZ 27
Společenské vědy 0
Legislativa, řízení, ekonomie 0
Sport, Tv, turistika 8
Výchovné porad., prevence soc. pat. jevů 0
Technické vědy 0
Český jazyk a literatura 0
Zdravotnictví, BOZP, PO 0
Jiné 0

Celkem 44

Škola využívá i vlastních školení. Učitelé, kteří pravidelně využívají IT  ve výuce, 
zaškolují své kolegy a předvádí jim, jak efektivně využít interaktivní tabule ve výuce. Učitelé 
se v těchto školeních zdokonalují v práci s programem ActivInspire, ve kterém mohou tvořit 
interaktivní přípravy. Náplní školení je i využití hlasovacího zařízení Activote  a 
Activexpression v hodinách všech předmětů.
Samostatným školením bylo dvoufázové školení na e-learningový portál MOODLE, který 
chceme rozšířit na všechny naukové předměty.

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený / fyzický): 3
z toho a) romský asistent: -
           b) jiný (pedagogický, osobní): 3
Dva z asistentů pracují u žáků s poruchou učení, jeden u žáka s poruchou chování.

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník
Počet 
žáků

Prospělo s
vyznamenání

Prospělo Neprospělo Opakuje

1. 73 73 0 0 0
2. 87 87 0 0 0
3. 85 82 3 0 0
4. 80 74 6 0 0
5. 96 76 20 0 0

Celkem za I. stupeň 421 392 29 0 0

6. 109 84 25 0 0
7. 101 72 29 0 0
8. 53 34 19 0 0
9. 67 43 24 0 0

Celkem za II. 
stupeň

330 233 97 0 0
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Celkem za školu 751 625 126 0 0

3.2 Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy

2 0 0 %
3 0 0 %

O výborné úrovni výuky na naší škole svědčí i výsledek našich žáků v celorepublikovém 
testování nařízeném MŠMT.

Žáci 5. tříd měli v testu Matematiky úspěšnost 82,53%, lepší nebo stejný výsledek dosáhlo 
pouze 6,3% testovaných žáků celé ČR. V testu Českého  jazyka byla úspěšnost žáků 86,17% 
(lepší nebo stejný výsledek dosáhlo 12,5% žáků ČR). V Anglickém jazyce vyšla úspěšnost 
68,4% (kdy stejného nebo lepšího výsledku dosáhlo 25% žáků ČR).

Žáci 9. tříd dosáhli vynikající výsledek v matematice, kdy byli úspěšní z 82,8% a lepší nebo 
stejnou úroveň měla jen 2 % žáků ČR. V českém jazyce získali 86,17% úspěšnosti (stejně 
jako 15% žáků ČR) a v angličtině 75% úspěšnosti jako 32% žáků ČR. 

Výsledek žáků 5. tříd v Matematice
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Výsledek žáků 9. tříd v Matematice

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  3

Průměr na jednoho žáka: 0,004

Škola nemá problémy se záškoláctvím.

3.4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 1

Pro žáky nadané funguje na prvním stupni nepovinný předmět a od 5. třídy se žáci s 
nadáním začleňují do tříd se zaměřením na matematiku a informatiku. Všichni nadaní žáci 
mohou navštěvovat Klub Mensy ČR, který na škole velmi úspěšně pracuje od 1. 2. 2012. V 
loňském roce ho navštěvovalo celkem 75 žáků, kteří byli rozděleni na skupiny podle věku. Se 
společností Mensa ČR se jsme se domluvili, že se budou děti scházet pravidelně jednou za 14 
dní. Na jednom setkání budou řešit rébusy a kvízy a budou hrát logické hry. Další setkání 
bude s přidanou hodnotou, žáci měli přednášky a byli na exkurzi v planetáriu, kde pro ně byl 
připraven speciální program. Celkem proběhlo 11 setkání Klubu. 
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3.5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Gymnázium SOŠ SOU KONZ

4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

Počty přijatých žáků 27 21 16 35 3 0

3.6. Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků %

9.ročník 67 100
nižší ročník / 5.ročník 0 / 0 0

Celkem 67 100

3.7. Přestupy žáků mezi ZŠ:

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 4
Důvody: u všech uvedených žáků se jedná o změnu bydliště
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 52
Důvody: přijetí do tříd se zaměřením na matematiku a informatiku, popř. změna bydliště

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:

5. 3. 2012 - Inspekce na šetření stížnosti.    

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:

Úprava hospitační činnosti u Mgr. Tomáše Ulricha, metodická vedení předsedy 

metodického sdružení I.stupně

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: -

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: -
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5.0 Výkon státní správy

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

5.1  Rozhodnutí ředitelky

Počet 
rozhodnutí

Počet 
odvolání

Odklad povinné školní docházky 21 -

Dodatečné odložení povinné školní docházky - -

Přijetí do 1. třídy 77 -

Nepřijetí do 1. třídy 36 5

Přestupy žáků 52 -

Rozhodnutí o IVP 16 -

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2010/2011: 111

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2011/2012: 134

6.0 Další údaje o škole 

6.1 Kroužky při ZŠ

Kroužky ŠD:

Flétna 2x Keramika 6x Pěvecký sbor Dovedné ruce
Fotbálek Sauna dívky Výtvarný kroužek Znaková řeč
Mažoretky 3x Sauna chlapci Dramatický kroužek 2x Aerobic
Pohybové hry Němčina hrou Dovedné ruce

Kroužky I. stupeň

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků

Cizí jazyky Aj/ Nj 8/ 1 85 / 8

Informatika, PC - -

Přírodní vědy 3 66

Společenské vědy - -

Sport, TV, turistika 7 133

Technické vědy - -

Umělecké obory 14 180

Zdravotní, speciální pedagogika 4 43
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Angličtina hrou 7x – kroužek určený pro žáky 1. a 2. ročníků – vedený vyučujícími jazyků

Kroužek Mensy ČR – od II. pol. – kroužek pro nadané žáky – rozvoj logického myšlení, 
rozšíření informací z běžné výuky, výstavy, exkurze, besedy…
Grafomotorika – zdokonalování grafomotorických dovedností, náprava chybných návyků 
při psaní   

Spec. pedagogická reedukace – náprava poruch diagnostikovaných pedag. poradnami

Cvičení z matematiky – kroužek pro nadané matematiky – příprava na úspěšné absolvování 
vstupních testů do matematických tříd
Míčové hry 2x – sportovní kroužek zaměřený na rozvoj pohybových dovedností sportovně 
nadaných žáků

Kroužky II. stupeň
Kroužek Mensy ČR – od II. pol. – kroužek pro nadané žáky – rozvoj logického myšlení, 
rozšíření informací z běžné výuky, výstavy, exkurze, besedy…

Cvičení z matematiky 2x – kroužek určený žákům 9. ročníků – příprava k přijímacím 
zkouškám na střední školy

6.2 Úspěchy žáků v soutěžích

rok úroveň soutěž místo jméno

2011 městské kolo Biologická olympiáda 9. Sedláčková A.

2011 okresní kolo Hra na zobcovou flétnu 2. Mikulincová Anna

2011 soutěž Žirafa  (chemie, biologie, fyzika, geologie) 4. výběr žáků

2011 okresní kolo Basketbal starší žáci 2. výběr žáků

2011 okresní kolo Basketbal starší žáci 2. výběr žáků

2011 pohár ministra školství ve florbalu
reprezentace 

školy
výběr žáků

2011 přebor Jm kraje Lyžování – obří slalom 4.-5. Diakov Jakub

2011 městský přebor Basketbal dívky
reprezentace 

školy
výběr žáků

2011 městské kolo Šplh dívky 2. Maděrová Eliška

2011 městské kolo Šplh dívky 2. Maděrová Eliška

2011 městské kolo Šplh mladší žákyně - družstva 2. výběr žáků

2011 okresní kolo Nestlé basket cup 1. výběr žáků

2011 městské kolo Giga cup – futsal 5. výběr žáků

2011 krajské kolo AND cup basketbal – ml. dívky 1. výběr žáků

2011 krajské kolo AND cup basketbal – ml. chlapci 5. výběr žáků

2011 mistrovství Brna Streetbal ml. Dívky 2. výběr žáků

2011 městské kolo Pythagoriáda 5. třídy 3. Brýdl Ondřej

2011 městské kolo Pythagoriáda 5. třídy 3. Horský Jakub

2011 městské kolo Pythagoriáda 5. třídy 3. Sedlář Jan

2011 městské kolo Pythagoriáda 5. třídy 3. Vlasák Marek

2012 městské kolo Pythagoriáda 6. třídy 3. Jansová Kristýna

2012 městské kolo Pythagoriáda 7. třídy 1. Šilling Petr

2012 městské kolo Pythagoriáda 8. třídy 2. Malásek Petr

2012 městské kolo Pythagoriáda 8. třídy 3. Macků Veronika
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2011 městské kolo Mateso 1. Blažková Markéta

2011 městské kolo Mateso 3. Hrdlička Ondřej

2011 městské kolo Mateso 3. Madrová Anna

2011 městské kolo Mateso 3. Sczepanik František

2011 krajské kolo Logická olympiáda 4. Horský Jakub

2011 krajské kolo Logická olympiáda 5. Leischner Jakub

2011 krajské kolo Logická olympiáda 6.-7. Sedlář Jan

2011 celostátní kolo Logická olympiáda 18. Sedlář Jan

2011 celostátní kolo Logická olympiáda 20. Horský Jakub

2011 celostátní kolo Logická olympiáda 37. Leischner Jakub

2012 městské kolo Miniolympiáda 4. tříd 2. Komanec Jeroným

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Madrová Anna

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Punčochářová Anna

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Sczepanik František

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Blažková Markéta

2012 městské kolo Matematická olympiáda 7. tříd 2. Vrbica Kryštof

2012 městské kolo Matematická olympiáda 9. tříd 1. Stuchlík Mikoláš

2012 městské kolo Sudoku, 5. třída 1. Zachoval Tomáš

2012 městské kolo Sudoku, 5. třída 3. Sczepanik František

2012 městské kolo Sudoku, 6. třída 2. Peřina Matěj

2012 městské kolo Sudoku, 6. – 7. třída 3. Pírková Kateřina

2012 městské kolo Sudoku, 8. – 9. třída 1. Macků Veronika

2012 městské kolo Sudoku, 8. – 9. třída 2. Skála Tomáš

2012 městské kolo Zeměpisná olympiáda 8. třídy 2. Burian Vít

2012 městské kolo Zeměpisná olympiáda 6. třídy 3. Chudáček Ondřej

2012 krajské kolo Zeměpisná olympiáda 8 třídy 3. Burian Vít

2012 městské kolo Recitační soutěž 1. Mádrová Julie

2012 krajské kolo English Cup, kategorie PET 1. Vojtěchovský Adam

2012 krajské kolo English Cup, kategorie PET 5. Rasheva A.M.

2012 krajské kolo English Cup, kategorie KET 7. Malásek Petr

2012 okresní kolo Dějepisná olympiáda 3. Galba Jaroslav

2012 okresní kolo Dějepisná olympiáda 10. Vašák Vojtěch

2012 okresní kolo Dějepisná olympiáda 10. Vašák Vojtěch

Ve čtvrtek 28. června se v zasedací místnosti Rady města Brna na Nové radnici sešli 
vybraní žáci, kteří v uplynulém školním roce získali významná umístění v krajských či 
městských kolech školních soutěží. Slavnostního setkání s 1.náměstkyní primátora Ing. 
Janou Bohuňovskou se zúčastnila dvacítka talentových žáků. Je velmi potěšující, že 
pozvánku obdrželo hned devět žáků ZŠ Sirotkova, což je v konkurenci všech 
brněnských škol obrovským úspěchem a zároveň skvělou reklamou naší práce. 
Vyznamenáni byli:

Anna Mádrová, Anna Punčochářová, František Szczepanik, Kryštof Vrbica, Mikoláš 
Stuchlík, Adam Vojtěchovský, Jaroslav Galba, Ondřej Chudáček a Vít Burian
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6.3 Školní akce, projektové dny, exkurze

Škola pořádala velké množství akcí a projektových dní, např.:

Den Země - projektové vyučování u příležitosti Dne Země zaměřené na ekologickou a 
přírodovědní tematiku
Den sportu - projektové vyučování, kdy si žáci sami volí z nabídky 28 sportovních aktivit po 
celém Brně dva sporty, kterých se během tohoto dne zúčastní
Anglický den - pro žáky jsou připraveny aktivity, při kterých musí konverzovat v anglickém 
jazyce (nákup v obchodě, objednání letenky, návštěva restaurace, komunikace při sportovním 
utkání atd.)
Záchrana života - akce, při níž žákům 8. tříd ukazují záchranáři ZZS Jmk techniky na 
obnovení životních funkcí, ukazují jim vybavení sanitního vozu a seznají žáky s prevencí 
úrazů
Branný den - nácvik evakuace, plnění úkolů z oblasti branné výchovy v přírodě 
Den Brna - projektová akce II. stupně zaměřená na zajímavosti našeho města
Školní superstar - školní pěvecká soutěž
Historické budovy města Brna - projekt žáků I. stupně, kde žáci zpracovávali a prezentovali 
informace o historických budovách v Brně
Střípky z dějin očima dětí a Interpretace uměleckého díla - projektové akce předmětové 
komise výtvarné výchovy, jejichž výsledky byly prezentovány na vernisáži a následně jimi 
byla vyzdobena učebna Vv

Škola organizovala také množství exkurzí např.:

návštěva Rezekvítku - akce pro 8. ročník „Kde domov můj“
exkurze do Tábora „Po stopách Husitů“
exkurze do Jindřichova Hradce
exkurze do Valtic
exkurze do Slavkova na Mohylu míru
exkurze do Moravského krasu
exkurze do Prahy v rámci předmětu Člověk a jeho svět
exkurze do Náchoda a do vojenské pevnosti Dobrošov
exkurze do vily D. Jurkoviče a vily Tugendhat
exkurze v přečerpávací elektrárně Dlouhé Stráně
návštěvy technického muzea
pravidelné návštěvy programů v CVČ Lužánky a Saleziánském centru

6.4 Školy v přírodě, LVK, ostatní kurzy

I. stupeň 
Všechny třídy I. stupně se zúčastnily škol v přírodě, z toho tři třídy využily příležitosti 
absolvovat zimní školu v přírodě (Karlov, Staré Město pod Sněžníkem).
Místa pobytů letních ŠVP:
Jevíčko, Kopánky, Kuklík, Podmitrov, Ramzová, Studnice, Proseč, Buchlovice.
Všech ŠVP na I. stupni se celkem zúčastnilo 386 dětí.
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II. stupeň 
Z II. stupně využilo možnosti ŠVP šest tříd, celkem tedy 136 žáků.
Místa pobytů letních ŠVP:
Ramzová, Albeř, Prudká

Lyžařské výcvikové kurzy – pro žáky 7. ročníků. Byly uspořádány dva kurzy ve Starém 
Městě pod Sněžníkem, celkem se zúčastnilo 77 žáků.

Ostatní kurzy

Cyklovodácký kurz pro žáky 9. ročníku – týdenní pobyt na jezu Krkavec u Veselí nad 
Lužnicí. Žáci zde absolvují vodáckou instruktáž, následně sjíždějí vybrané úseky Nežárky a 
Lužnice. Vodáctví je vždy obden kombinováno s cyklistickými vyjížďkami (Hluboká nad 
Vltavou, Třeboň, Červená Lhota).

Zdokonalovací výběrový kurz lyžování v rakouském středisku Tauplitz – pětidenní pobyt 
v alpském středisku v Rakousku – určeno pro žáky, kteří absolvovali LVK. Celkem se 
účastnilo 45 žáků.

7.0 Poradenské služby v základní škole

7.1 Údaje o odborných pracovnících 

7.1.1 Počty

fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
výchovný poradce 1 ne VŠ
školní metodik prevence 2 ne VŠ

úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání
školní psycholog - - -
školní speciální pedagog 3 ano VŠ

7.1.2 Věková struktura

do 35let 36 - 50 let 51 let-a více/z toho důchodci
výchovný poradce - 1 -
školní metodik prevence 1 1 -
školní psycholog - - -
školní speciální pedagog 2 1 -

7.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků:

- výchovný poradce: zahájí studium 2012/2013

- školní speciální pedagog: Rozvoj grafomotorických dovedností - seminář

7.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

7.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): -
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7.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): -

7.3 Žáci s SPU

Typ postižení Ročník Počet žáků

Poruchy učení          2. 2
Poruchy učení, chování 3. 10
Poruchy učení, chování 4. 14
Poruchy učení, chování 5. 22
Poruchy učení, chování 6. 25
Poruchy učení, chování 7. 26
Poruchy učení, chování 8. 10
Poruchy učení, chování 9. 18

Celkem 127

7.4 Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků

Mimořádně nadaný žák 1. 1
Tělesně postižení 2. 1
Poruchy učení, chování 2. 1
Tělesně postižení 3. 2
Poruchy učení, chování 3. 1
Poruchy učení, chování 4. 3
Poruchy učení, chování 5. 2
Poruchy učení, chování 6. 1
Poruchy učení, chování 7. 2
Poruchy učení, chování 8. 0
Poruchy učení, chování 9. 2

Celkem 16

7.5 Skupinová integrace

Nemáme třídy se skupinovou integrací.

7.6 Speciální pedagog

Ve škole pracují dva speciální pedagogové, kteří se v malých pracovních skupinách věnují 
především žákům integrovaným, ale taktéž žákům s kombinovanými poruchami učení. 
Vybraní žáci 1. ročníku navíc pracují se speciálním pedagogem v hodinách logopedie a 
grafomotoriky. Práci speciálních pedagogů považujeme za velmi přínosnou, o čemž svědčí 
jednak spokojenost rodičů dotčených dětí, stejně tak i zpětná vazba pedagogů, češtinářů. 
Velmi úzká spolupráce mezi učiteli českého jazyka a speciálními pedagogy je samozřejmostí 
a hybnou silou ve snaze pomoci žákům jejich výukové potíže překonávat.

8.0 Závěrečné zhodnocení:
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Ve školním roce 2011 / 2012 byla výuka ve všech ročnících uskutečňována podle 
Školního vzdělávacího programu.

Škola je zapojena v projektu EU - „Učíme interaktivně“. Více než polovina 
pedagogického sboru zpracovává interaktivní přípravy do výuky, tzv. šablony, které budou 
využity nejen ve výuce v naší škole, ale budou taktéž umístěny do celostátního zdrojového 
fondu interaktivních výukových programů. Celkem se jedná o 1380 digitálních materiálů 
určených do výuky. Ve druhém ročníku byla dotace EU využita ke zdokonalení čtenářských 
dovedností dětí.

Škola podala v rámci další výzvy Jmk z programu EU-OPVK dva projekty. Jeden na 
matematicko-fyzikální cvičiště a druhý na rozvoj jazykové komunikace. Výsledek výzvy 
bude znám až na konci září 2012.  

K zápisu do 1. tříd se dostavilo 134 zájemců, což je v posledních letech potěšujícím 
trendem, bohužel nám kapacitní důvody nedovolují otevřít více než tři první třídy.

Na I. stupni bylo organizováno několik projektových akcí, celoroční projekt „Významné 
stavby města Brna“ byl odprezentován v termínu dubnových hovorových hodin a do konce 
školního roku byl součástí výzdoby našich chodeb a tříd. Ve čtvrtých třídách bylo žákům 
umožněno navštěvovat hodiny matematiky, zaměřené na přípravu nadaných žáků –
potencionálních členů matematických tříd.

Všechny třídy I. stupně se zúčastnily v zimních či jarních měsících školy v přírodě.
Pro II. stupeň platí nastolený trend zefektivňování výuky využíváním stále modernějších 

metod výuky, a to zejména formou interaktivní výuky, využitím hlasovacích zařízení či 
rozšířením možností žáků zopakovat si probraná témata na školním prostředí MOODLE.

Žáci naší školy se účastní všech vědomostních soutěží. Je tradicí, že získávají výborná 
umístění v městských či krajských kolech předmětových soutěží. Kromě skvělých výsledků 
v matematických soutěžích si velmi ceníme účasti několika žáků v republikovém finále 
Logické olympiády, konané v prostorách Parlamentu ČR, kde jsme získali dvě umístění 
v první třicítce.

Mezi zajímavé projekty II. stupně můžeme zařadit především Den volby sportovních 
aktivit – den, kdy pro naše žáky na 30 tělovýchovných organizací uspořádalo praktickou 
„ochutnávku“ rozličných sportovních odvětví. 

Novinkou je zařazení rodilého mluvčího do výuky anglického jazyka ve vyšších ročnících, 
což je skvělá příležitost, jak žáky přesvědčit o důležitosti komunikace v cizím jazyce. Pro 
následující školní rok uvažujeme o rozšíření této jednoznačně přínosné aktivity i do nižších 
ročníků cizojazyčného vzdělávání. 

S velikým zájmem se setkalo otevření zájmového útvaru Klub Mensy ČR. Každých 
čtrnáct dní se scházeli žáci v jeden a půl hodinových blocích, kdy jedna schůzka byla 
věnována luštění kvízů a šifer, hraní deskových her, druhé setkání bylo vždy s tzv. přidanou 
hodnotou – přednášky cestovatelů, návštěvy zajímavých výstav, planetária apod. 

Každý den v odpoledních hodinách mají žáci možnost využívat učebnu informatiky, která 
slouží jako informační centrum vybavené encyklopediemi, slovníky a jinou naučnou 
literaturou, samozřejmě s možností přístupu na internet, kde mohou žáci získávat informace 
spojené s plněním úkolů zadaných v jednotlivých předmětech. V rámci volného provozu si 
mohou žáci půjčit i anglické knihy, příp. poprosit o konzultaci z učiva anglického jazyka. 

V průběhu roku pokračovala spolupráce školy s tradičními partnery – Fakultou 
sportovních studií (praxe studentů, pomoc při sportovních akcích pořádaných školou), 
Pedagogickou fakultou MU (praxe studentů, společné projekty), ZOO Brno (adopce zvířete, 
výukové programy), Hvězdárnou Brno (výukové programy), Městskou policií Brno 
(preventivní programy), Centry volného času a v neposlední řadě také se Salesiánským 
střediskem (teambuildingové programy pro třídy, zapůjčení sportovních prostor).

Za velmi dobrou považujeme spolupráci se Školskou radou, stejně tak s Klubem 
rodičů a přátel ZŠ Sirotkova, jež plní roli prostředníka mezi rodiči a školou, podporuje žáky 
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ze sociálně slabších rodin či z Dětského domova Dagmar při mimoškolních akcích, jako jsou 
školy v přírodě či školní výlety a exkurze.

I nadále se snažíme najít cestu k možnosti rekonstrukce tělovýchovného zařízení -
tělocvičny, jež svou velikostí a zastaralostí nevyhovuje počtu vzdělávaných žáků a byla by  
velkým přínosem pro duchaplné trávení volného času žabovřeských dětí. Bohužel finanční 
náročnost projektu je pro školu, potažmo zřizovatele, nedostupná.

Školní družina měla v tomto roce opět naplněnu kapacitu – 275 dětí, rozdělených do deseti 
oddělení. V rámci školní družiny mohli žáci vybírat z nabídky více než dvacítky zájmových 
kroužků, především s uměleckým (Výtvarný, Flétničky, Dramatický,…) či tělovýchovným 
zaměřením (Fotbálek, Pohybové hry, Sauna,…). Každý měsíc se školní družina 1 – 2x 
prezentuje celodružinovou akcí, často s účastí rodičovské veřejnosti (Drakiáda, 
Svatomartinský průvod, Vynášení Morany, Noc s Andersenem,…).

V Brně, dne 23. 8. 2012

                                                                       razítko a podpis ředitele školy

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2012 bude přiložena po ukončení účetního období.
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Hodnocení minimálního preventivního programu za I. stupeň
za školní rok 2011/2012

V rámci Minimálního preventivního programu proběhl ve školním roce 2011/2012 na I. 
stupni preventivní program  pod vedením vyškolených policistů - preventistů z Městské 
policie Brno. Preventivní interaktivní program Městské policie byl zaměřen na dětskou 
kriminalitu, delikvenci, šikanování, vandalismus, rasismus a jiné formy násilného chování.

Výsledkem výukového programu jsou znalosti kompetencí dětí, osvojení si jednoduchých 
komunikačních pravidel, základy spolupráce a komunikace s danými organizacemi (Městské 
policie, Linka důvěry,…), osvojení si základů bezpečnosti, slušného chování, správných 
návyků a orientace v dané problematice. Umí komunikovat se službami poskytujícími 
poradenskou a zdravotní pomoc, mají povědomí o tom, že každé jednání, které omezuje či 
ohrožuje práva druhých, je protiprávní, ví, na koho se v případě potřeby obrátit.

Další uskutečněné preventivní programy:

- „Den Země“: jarní úklid ve Wilsonově lese; soutěživou formou si žáci upevňují vztah 
k prostředí, které je obklopuje, ve kterém si hrají, bydlí a vyrůstají  a  k životnímu 
prostředí vůbec

- „Květinový den“:  sbírka Ligy proti rakovině – prevence nádorových onemocnění
- „Poznávání světadílů a jiných kultur“: podpora multikulturní tolerance; seznámení 

se zvyky, tradicemi, způsoby chování, životním stylem, stravovacími návyky a 
jednáním v jiných kulturách

- „Jídlo všeho druhu“: spojeno s výtvarnou výzdobou školní kuchyně, zvelebením 
stravovacích prostor, ochutnávkou jídel a kulturním programem pro žáky, rodiče a 
přátele školy

- „Zdravě s Albertem“: zaměřeno na správné stravovací návyky, stolování a zdravou 
výživu

- „Zdravý zoubek“: beseda s dentální preventistkou; zásady správné péče o ústní 
dutinu, zubní hygiena, prevence zubních kazů

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních vlivů ve školním prostředí jsou 
využívány např. schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru 
a konzultační hodiny školních metodiků prevence.

Školní metodik prevence doporučuje jednotlivým učitelům vhodná témata preventivních 
programů a zodpovídá za jejich realizaci. Konzultuje s pedagogy výchovné i výukové 
problémy žáků a při jejich řešení spolupracuje s rodiči, pedagogickým sborem, výchovným 
poradcem, vedením školy a PPP. 

Po absolvování programu dochází ke zpětné vazbě pomocí diskuse, která je vedena 
s odstupem času třídním učitelem daného kolektivu, ve kterém se program uskutečnil. Zprávu 
předají školnímu metodikovi, který ji pošle do PPP. Zápisem v třídní knize bude doloženo, že 
se program uskutečnil.
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Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních 
dovedností, učí podle principů a metod v rámci kompetence školy. Provádějí průběžnou 
diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí a konzultují případné 
problémy a navrhují opatření.
Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, 
hovorových hodin, osobních setkání a dalších možností komunikace.

Ředitel  školy sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů, problémy 
v kontextu celé školy, dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití 
ve škole, svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, příslušných 
pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.

Prevence sociálně nežádoucích jevů prostupuje tematickým plánem I. stupně a je 
mezipředmětově koordinován. V rámci minimální prevence na škole probíhají vzdělávací i 
výchovné akce v následujících předmětech:

Čs:
- Dopravní výchova (Bezpečná cesta, Jak se pohybuji na ulici)
- Rodina, mezilidské vztahy
- Pravidla slušného chování, základní lidská práva a povinnosti
- 1. pomoc (zásady), osobní hygiena
- „Řekni drogám ne“ 
- Šikana
- Zdravá výživa, zdravý životní styl
- Ochrana životního prostředí, přírody, Den Země
- Třídění odpadu
- Beseda s Policií ČR
- Záliby a volný čas
- Prv:
- Ochrana zdraví (prevence návykových látek)
- Chráníme si svoje tělo (zdravý životní styl)

Čj:
- „Čím chci být“
- Popis pracovního postupu (prevence úrazů)
- Jíme zdravě, příprava zdravého jídla
- Vánoce doma (rodina, mezilidské vztahy), svátky a obyčeje
- Jsme různí a přece jiní
- Jíme zdravě, pracovní postup

Tv:
- psychomotorické hry
- záliby a volnočasové aktivity
- dopravní hřiště

Vv:
- Moje rodina
- Chráníme životní prostředí
- Vánoce, svátky, obyčeje
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Podle potřeby je zařazena prevence aktuálně do výuky, případně je osloven školní metodik 
pro zajištění vhodného programu k řešení dané situace.

Další preventivní opatření probíhají v rámci projektových dnů (Den zdraví, Den Země, 
Branný den, Den bezpečnosti).

Ve školním roce 2011/2012 jsme na I. stupni nezaznamenali žádný případ sociálně 
patologického chování. Prevence byla úspěšně zařazena do výuky jednotlivých předmětů a 
hodin třídních učitelů.

Mgr. Zuzana Košťálová 
školní metodik prevence pro I. stupeň
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Hodnocení minimálního preventivního programu za II. stupeň
za školní rok 2011/2012

V rámci Minimálního preventivního programu proběhl ve školním roce 2012/2013 na II. 
stupni program  zaměřený na problematiku nechtěných těhotenství, nemoci AIDS a 
mezilidských vztahů. Žáci si osvojili základy bezpečného intimního chování, správných 
návyků a byli schopni se zorientovat v dané problematice. Umí komunikovat se službami 
poskytujícími poradenskou a zdravotní pomoc.  

Další uskutečněné preventivní programy:

- „Den Země“: jarní úklid ve Wilsonově lese; soutěživou formou si žáci upevňují vztah 
k prostředí, které je obklopuje, ve kterém si hrají, bydlí 
a vyrůstají  a  k životnímu prostředí vůbec

- „Květinový den“:  sbírka Ligy proti rakovině – prevence nádorových onemocnění

- „English Day“: podpora multikulturní tolerance; seznámení se zvyky, tradicemi, 
způsoby chování, životním stylem, stravovacími návyky 
a jednáním v anglicky mluvících zemích

- exkurze do rakouského městečka Bad-Eisenkappel - seznámení se zvyky, tradicemi, 
způsoby chování, životním stylem, stravovacími návyky a jednáním v německy 
mluvících zemích

- projektový Den sportu – rozvoj empatie, zdravý životní styl

- „Ekologický den“ – návštěva brněnské spalovny – vztah k životnímu prostředí, 
upevňování návyků třídění odpadu

- přednáška „ŘEKNI DROGÁM NE!“

- projekt „Divadlo“ – rozvoj vzájemné spolupráce, pomoci

- charitativní projekt CESTY K LIDEM pořádaný Kontem Bariery, jehož cílem je 
podpora cestování handicapovaných, kteří jsou často kvůli malým možnostem 
transportu odtrženi od běžného života, rozvoj empatie a pomoci 

Ke zjištění aktuálního stavu sociálně negativních vlivů ve školním prostředí jsou 
využívány např. schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru 
a konzultační hodiny školních metodiků prevence. Školní metodik prevence doporučuje 
jednotlivým učitelům vhodná témata preventivních programů a zodpovídá za jejich realizaci. 
Konzultuje s pedagogy výchovné i výukové problémy žáků a při jejich řešení spolupracuje 
s rodiči, pedagogickým sborem, výchovným poradcem, vedením školy a PPP. 

Po absolvování programu dochází ke zpětné vazbě pomocí diskuse, která je vedena 
s odstupem času třídním učitelem daného kolektivu, ve kterém se program uskutečnil. Zprávu 
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předají školnímu metodikovi, který ji pošle do PPP. Zápisem v třídní knize bude doloženo, že 
se program uskutečnil. Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků 
v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci kompetence školy. 
Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotí 
a konzultují případné problémy a navrhují opatření. Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků 
své třídy prostřednictvím třídních schůzek, hovorových hodin, osobních setkání a dalších 
možností komunikace.

Ředitel  školy sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů, problémy 
v kontextu celé školy, dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití 
ve škole, svolává v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, příslušných 
pedagogů, pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod.

Prevence sociálně nežádoucích jevů prostupuje tematickým plánem II. stupně 
a je mezipředmětově koordinován. Podle potřeby je zařazena prevence aktuálně do výuky, 
případně je osloven školní metodik pro zajištění vhodného programu k řešení dané situace. 
Další preventivní opatření probíhají v rámci projektových dnů (Den zdraví, Den Země, 
Branný den, Den bezpečnosti).

Ve školním roce 2011/2012 jsme na II. stupni nezaznamenali žádný případ sociálně 
patologického chování. Prevence byla úspěšně zařazena do výuky jednotlivých předmětů a 
hodin třídních učitelů.

                                       PhDr. Martina Skalková
školní metodik prevence pro II.stupeň




