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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. 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 / neúplná škola  
 Počet 

tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 
Kapacita  

1. stupeň 16 5 416 26  

2. stupeň 13 4 342 26,3  

Celkem 29 9 758 26,1 780 

   
 
 
1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 15.12. 2011 
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 

Rada zasedá pravidelně dvakrát ročně. Většinou se zasedání účastní ředitel školy.  
 
       

1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
Školní vzdělávací program pro 
základní vzdělávání vydaný dne 
31.8.2012 

Č. j. 294/2012 1. - 9. ročník 

Jiné specializace, zaměření: Třídy zaměřené na výuku matematiky a informatiky (9 tříd v 5. – 9. ročníku) 
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1.9 Zařízení školního stravování 
Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 

L 13  ŠJ – výdejna 1 703 62 - 
 

Škola odebírala obědy ze ŠJ při ZŠ Novoměstská. S kvalitou stravy jsme byli velmi 
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 
  
 Během prázdnin došlo díky finančním prostředkům, které zajistil zřizovatel školy 
(ÚMČ Brno - Žabovřesky), ke kompletní rekonstrukci školní výdejny. Byly vytvořeny čtyři 
výdejní místa. Celá mycí zóna se přesunula mimo prostory výdejny a byl navýšen počet míst 
k sezení na 177. Byly obnoveny také technologie výdeje a mytí nádobí. Byla výrazně zvýšena 
estetická úroveň jídelny. 
 

 
1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2013 

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 10 261 fyz. 10 / přepoč. 8,23 275 
Z činnosti ŠD: 
 
 
1.12 Školní klub není součástí školy. 
 
2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 56,43/60 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  58 97 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
  
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6 
  
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  4 
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2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 16/13,54 
  
 
2.2 Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 9 4 
36-50 let 9 20 
51 a více 0 5 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 18 29 
Rodičovská dovolená 0 5 

 
2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 2 
Informatika, PC, SIPVZ 3 
Společenské vědy 2 
Sport, TV, turistika 4 
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 1 
Alternativní pedagogika 48 
Přírodní vědy 1 
Český jazyk a literatura 1 
Zdravotnictví, BOZP, PO 4 
Celkem 66 
 
 

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. 

Sami jsme si školili učitele na e-learningový portál MOODLE, který chceme ještě více 
rozšířit. 

Škola si zajistila školení vyučujících I. i II. stupně paní Mgr. Jirůškovou, emeritní 
pracovnicí PPP Zachova, která měla jako speciální pedagožka naši školu na starosti.  Náplní 
školení byla práce se žáky s SPU. 
 

 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený / fyzický): 5 
z toho a) romský asistent: - 
           b) jiný (pedagogický, osobní): 5 
Dva z asistentů pracují u žáků s poruchou učení, tři u žáků s poruchou chování. Dva 
z nich byli diagnostikováni až v průběhu školního roku, asistenti s nimi pracovali ve 
druhém pololetí. 

 
 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 5  

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo  Opakuje 

1. 77 
76 

76 0 1 0 

2. 73 73 0 0 0 

3. 84 
83 

83 1 0 0 

4. 84 
 

75 9 0 0 

5. 98 
 

85 13 0 0 

Celkem za I. stupeň 416 
 

392 23 1 1 

6. 100 
 

73 26 1 1 

7. 109 
 

77 32 0 0 

8. 80 
 

57 23 0 0 

9. 53 
 

32 21 0 0 

Celkem za II. stupeň 342 
 

239 102 1 1 

Celkem za školu 758 631 125 2 2 

 
 
 

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 výsledky našich žáků v celorepublikovém 
testování nařízeném MŠMT. V rámci testování cizího jazyka dosáhli naši žáci 5. tříd 
vynikající průměrné úspěšnosti 94 %,  žáci 9. tříd 86 %. 
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V testech z Matematiky jsme při testování 5. tříd dosáhli o něco horších výsledků než 
v předchozím roce, na zhoršení výsledku měla nicméně vliv spíše vyšší náročnost otázek než 
zhoršení znalostí žáků. Přesto byly výsledky nadprůměrné, žáci 5. tříd dosáhli průměrné 
úspěšnosti 70 %. Žáci 9. tříd měli i v matematice vynikající výsledky s průměrnou úspěšností  
81 %.  Vynikající znalosti prokázali naši žáci i v českém jazyce, kde žáci 5. tříd dosáhli  83% 
úspěšnosti a žáci 9. tříd 85% úspěšnosti. 
 
 
3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  6 

průměr na jednoho žáka: 0,01 
 
Škola nemá problémy se záškoláctvím. 
 

 
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 2 
 

Pro žáky nadané funguje na prvním stupni nepovinný předmět Seminář z matematiky 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 72 žáků, kteří byli rozděleni 
na skupiny podle věku na žáky 1.-4. ročníku a na žáky 5.-9. ročníku. Se společností Mensa 
ČR se jsme se domluvili, že se budou děti scházet pravidelně jednou za 14 dní. Na jednom 
setkání děti řešily rébusy a kvízy a hrály logické hry. Další setkání bylo  vždy s přidanou 
hodnotou, žáci měli přednášky (kriminální policie ČR o daktyloskopii, cestovatelské 
přednášky, tvůrčí dílny atd.) a byli na exkurzi v Technickém muzeu, kde pro ně byl připraven 
speciální program, nebo se museli orientovat v terénu pomocí GPS. Celkem se uskutečnilo 21 
setkání Klubu v obou kategoriích.  
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3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

Gymnázium SOŠ SOU  
4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

30 27 21 23 0 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9. ročník 53 100 

nižší ročník/5.ročník 0/0 0 

Celkem 53 100 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   6 
Důvody:  změna bydliště 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   32 
Důvody: na žádost rodičů 
 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 
 
4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ne 
  
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ne 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Kontr ola MŠMT na projekt EU – 

peníze školám, zpráva zatím nedodána. 
 
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  9 - 
Dodatečné odložení povinné školní docházky - - 
Přijetí do 1. třídy 78 - 
Nepřijetí do 1. třídy 37 - 
Přestupy žáků 32 - 
Rozhodnutí o IVP 17 - 
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6.0 Další údaje o škole  
 
6.1 Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* Aj/Nj 8 /1       88  /10 

Přírodní vědy 1 20 

Sport, TV, turistika 7 128 

Umělecké obory 15 186 

Zdravotní, speciální pedagogika 4 43 

Klub Mensy ČR 2 56 
 
Kroužky I. stupeň 
Angličtina hrou  8x – kroužek určený pro žáky 1. a 2. ročníků – vedený vyučujícími jazyků 

Kroužek Mensy ČR – 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 – kroužek pro nadané žáky – rozvoj logického myšlení, rozšíření 
informací z běžné výuky, výstavy, exkurze, besedy… 
 
Módní tvorba – kroužek určený pro zájemkyně o módu – historie odívání, současná tvorba, 
praktické činnosti – návrhy, šití 
 
GPS kroužek – geocaching – vyhledávání schránek umístěných v Brně, orientace, práce 
s navigací 
 
 
Kroužky ŠD: 
Flétna 3x  Keramika  6x  Počítačové kouzlení  Dovedné ruce 
Fotbálek  Sauna dívky  Výtvarný kroužek 2x Znaková řeč 
Sauna chlapci Němčina hrou Dramatický kroužek 2x Šachy   
Pohybové hry Zdravotní cvičení s míči    
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6.2 Úspěchy žáků v soutěžích 
 

rok úroveň soutěž místo jméno 
2013 městské kolo English Jungle 5. Houzar Tomáš 

2012 krajské kolo English Cup 7. Sotolář Michal 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 3. Janáček Václav 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 5. Němečková Karolína 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 5. tříd 8. Špičková Lucie 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 1. Plešingerová Sára 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 2. Juránek Štěpán 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 4. Do Erika 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 4. Raška Vilém 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 6. tříd 5. Holčík Martin 

2013 městské kolo Matematická olympiáda 7. tříd 7. Nguyen Danh Hoang 

2013 městské kolo Matematická olympiáda 7. tříd 8. Karásek Daniel 

2013 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 1. Šilling Petr 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 5. Horáková Natálie 

2012 městské kolo Matematická olympiáda 8. tříd 5. Stuchlíková Klára 

2012 městské kolo Sudoku, 5. třída 2. Grofová Ema 

2012 městské kolo Sudoku, 5. třída 3. Janáček Václav 

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

2012 městské kolo Sudoku, 6. – 7. třída 3. Uher Tomáš 

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

2012 městské kolo Sudoku, 8. – 9. třída 3. Šusliková Beáta 

2013 městské kolo Miniolympiáda 4. tříd 2. Houzar Tomáš 

2013 městské kolo Miniolympiáda 4. tříd 3. Dang Anh Dung 

2013 městské kolo Miniolympiáda 4. tříd 4. Holan Vojtěch 

2013 městské kolo Miniolympiáda 4. tříd 7. Malota Drahoš 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2. Grofová Ema 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2. Hrbáč Adam 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2. Janáček Václav 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2. Klabusay Tomáš 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2. Orlová Eliška 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2. Večeřová Alena 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 3. Kopečková Anežka 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 3. Krupanská Terezie 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 3. Němcová Tereza 

2013 městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 3. Tešnar Michal 

2013 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 1. Raška Vilém 

2013 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 2. Mádrová Anna 

2013 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 4. Grycová Kateřina 

2013 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 4. Klem Robert 

2013 městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 4. Kressa František 

2013 městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 4. Nguyen Danh Hoang 

2013 městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 4. Večeřa Tomáš 
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2013 městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 6. Šilling Petr 

2013 městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 7.  Maštera František 

2013 městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 8. Cejpková Eliška 

2013 městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 10. Němečková Tereza 

2012 městské kolo Mateso 1. Špičková Lucie 

2012 městské kolo Mateso 2. Janáček Václav 

2012 městské kolo Mateso 6. Grofová Ema 

2012 městské kolo Mateso 6. Hrbáč Adam 

2012 krajské kolo Logická olympiáda 2. Čelechovský Matěj 

2012 krajské kolo Logická olympiáda 4. Grofová Ema 

2012 celostátní kolo Logická olympiáda 11. Grofová Ema 

2012 celostátní kolo Logická olympiáda 57. Čelechovský Matěj 

2012 celostátní kolo Logická olympiáda 57. Čelechovský Matěj 

2012 oblastní kolo Fyzikální olympiáda ÚŘ Diakov Jakub 

2013 krajské kolo Basketbalový turnaj AND 1 CUP 1. výběr dívek 6. – 8. tř. 

2013 celorepublikové finále Basketbalový turnaj AND 1 CUP 2. výběr dívek 6. – 8. tř. 

2013 okresní kolo Basketbalový turnaj AND 1 CUP 1. výběr mladších žáků 

2012 městské kolo Turnaj ve stolním tenise 2. výběr dívek 2. stupně 

2012 městské kolo ORION FLORBAL CUP 3. výběr žáků 6. a 7. tříd 

2013 Celostátní kolo Technoplaneta ÚŘ Tým žáků 7. tříd 

 
V úterý 11. 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 ze všech brněnských škol. Je velmi 
potěšující, že pozvánku obdrželo hned osm žáků ZŠ Sirotkova, což je v konkurenci všech 
brněnských škol obrovským úspěchem a zároveň skvělou reklamou naší práce.  
Vyznamenáni byli: Václav Janáček, Štěpán Juránek, Jeroným Komanec, Andrea 
Krobauerová, Karolína Němečková, Sára Plešingerová, Petr Šilling a Lucie Špičková. 
 
 
6.3 Školní akce, projektové dny, exkurze 
 
Škola pořádala velké množství akcí a projektových dní, např.: 
 
Den sportu - projektové vyučování, kdy si žáci sami volí z bohaté nabídky netradičních i 
známých sportovních aktivit po celém Brně dva sporty, kterých se během tohoto dne zúčastní 
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 
Olympiáda 1.- 4. tříd – projektový den na oslavu Dne dětí pro žáky prvního stupně 
Kosáček  – celoškolní pěvecká soutěž 
Hrady a zámky – celoroční projekt prvního stupně, děti se svými učiteli a také s rodiči 
navštěvovaly naše hrady a zámky a poté výtvarně zpracovávaly zjištěné informace ve formě 
plakátů a banerů 
Den osobnosti – projektový den, během kterého každou třídu navštívili hosté se zajímavým 
povoláním a životními zkušenostmi 
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Den finanční gramotnosti – skupiny žáků navštívili finanční poradci, pracovníci bank, 
hypoteční specialisté a seznamovali žáky se základy finanční matematiky a s orientací na 
finančním trhu 
Anglický den – žáci byli rozděleni do skupin a na stanovištích řešily úkoly a konverzovali 
v anglickém jazyce (např. objednávka jídla v restauraci, koupení lístku na autobus atd.) 
Den etikety – v den vydání pololetního vysvědčení měli žáci výuku etikety a základů 
slušného chování, součástí tohoto projektového dne bylo i společenské oblečení žáků  
Animal party  – projektová akce komise Aj pro žáky 4. Tříd 
Krátký vedení – vědomostní soutěž pro týmy žáků 6. – 9. tříd, které vyřazovacím způsobem 
bojují proti sobě, vítězný tým pak soutěžil s týmem učitelů 
Thanksgiving day – projektový den Aj pro žáky 9. tříd. Žáci rozdělení do několika skupin 
připravují tradiční menu a program s tématikou Dne díkůvzdání, vyvrcholením je pak 
společný slavnostní vlastnoručně připravený tradiční oběd a tématicky zaměřené scénky, hry, 
kvízy a soutěže. 
Kromě těchto akcí pro naše žáky organizuje škola celobrněnská kola matematické 
miniolympiády 4. tříd, matematické olympiády 7. tříd, Pythagoriády 8. tříd a městské kolo 
v sudoku a piškvorkách. 
 
Škola organizovala také množství exkurzí např.: 
 
Přírodopisná expedice Kerberos – exkurze do Moravského krasu pro 9. třídy 
Zeměpisná exkurze do Loštic a Javořických jeskyní – 9. třídy 
Exkurze do archeoskanzenu Modrá pro 7. třídy 
Exkurze do HZS Jm kraje pro žáky prvního stupně 
Výukové programy v brněnské Hvězdárně pro žáky 6. tříd 
Dějepisná exkurze za památkami města Brna 
Dějepisná exkurze na Mohylu míru pro žáky 8. ročníků 
Přírodopisná a fyzikální exkurze do elektrárny Dalešice a JE Dukovany pro žáky 9. tříd 
Exkurze do hlavního města Prahy pro žáky 4. tříd 
 
Školy v přírodě, LVK, ostatní kurzy 
 
I. stupeň  
Všechny třídy I. stupně se zúčastnily škol v přírodě, z toho dvě třídy zvolily zimní školu 
v přírodě ve Starém Města pod Sněžníkem. 
Místa pobytů letních ŠVP: 
Bzenec, Kopánky, Ramzová, Studnice, Kohútka, Dolní Morava, Kunčice, Blatiny, Staré 
Město pod Sněžníkem. 
Všech ŠVP na I. stupni se celkem zúčastnilo 362 dětí. 
 
II. stupeň  
Z II. stupně využilo možnosti letní ŠVP šest tříd, celkem tedy 144 žáků. 
Místa pobytů letních ŠVP: 
Staré Město pod Sněžníkem, Dolní Morava, Baldovec, Albeř 
Tři třídy zvolily zimní školu v přírodě, a to ve Starém Městě pod Sněžníkem a Ostružné, 
zúčastnilo se jich celkem 64 žáků. 
 
Lyžařské výcvikové kurzy – pro žáky 7. ročníků. Byly uspořádány dva kurzy ve Starém 
Městě pod Sněžníkem, celkem se zúčastnilo 79 žáků. 
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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, zahájeno studium, ve 

šk. roce 2013/14 bude 
ukončeno 

VŠ 

školní metodik prevence 2 Ne VŠ 
 
 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
školní psycholog  - - - 
školní speciální pedagog  2 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 1 1 - 
 
7.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
Výchovný poradce zahájil kvalifikační studium ve šk. roce 2012/13. 
 

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): NE 

 
7.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): NE 
  
7.3 Žáci s SPU 
 
Typ postižení Ročník Počet žáků 

Poruchy učení           2. 1 
Poruchy učení, chování 3. 2 
Poruchy učení, chování 4. 10 
Poruchy učení, chování 5. 14 
Poruchy učení, chování 6. 22 
Poruchy učení, chování 7. 25 
Poruchy učení, chování 8. 26 
Poruchy učení, chování 9. 12 
Celkem  112 
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7.4 Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Mimořádně nadaný žák 5. 2 
Tělesně postižení 5. 2 
Sluchově postižení 4. 1 
Poruchy učení 1. 1 
Poruchy učení 3. 1 
Poruchy chování 3. 1 
Poruchy učení 4. 3 
Poruchy chování 5. 1 
Poruchy učení 5. 1 
Poruchy chování 6. 1 
Poruchy učení 6. 1 
Poruchy učení 7. 1 
Poruchy učení 8. 2 
Celkem  18 
  
 

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. V 2.-4. 
ročníku si žáky beze speciální pedagog v rámci výuky českého jazyka na individuální výuku, 
v 5.-9. ročníku se dětem speciální pedagog věnuje v nepovinném nebo volitelném předmětu. 
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. Granty a projekty EU 
 
8.1. EU-peníze školám 
 
Naše škola v tomto školním roce ukončuje projekt z peněz Evropské unie z operačního 
programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a získal částku v celkové výši 3 567 000,- Kč. 
Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu 
vzdělávání na škole. Škola peníze využila na nákup pomůcek a na odměny učitelů za 
vytvořené přípravy a odučené hodiny, které byly určeny na  individualizaci výuky pro rozvoj 
čtenářské gramotnosti.  
Náš projekt měl název „Učíme interaktivně“. Vytvořili jsme celkem 1512 digitálních 
učebních materiálů pro vyučovací jednotky většiny předmětů ve škole s využitím 
interaktivních tabulí. Výukové materiály byly v hodinách odzkoušeny a případně 
poupravovány. Následně jsme je poskytli ke sdílení pedagogické veřejnosti. 
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Z prostředků již byly pořízeny interaktivní tabule Activboard s dataprojektory do všech tříd ve 
škole. V současné době má škola k dispozici celkem 30 sestav. Každý vyučující dostal 
notebook, aby mohl s dětmi na tabulích pracovat. Učitelé budou testovat nejen své materiály, 
ale máme velmi úzkou spolupráci s nakladatelstvím Nová škola, jemuž pomáháme vytvářet a 
ověřovat interaktivní učebnice a cvičení. 
Dále jsme s přispěním EU koupili 15 GPS navigací do terénu. Připravili jsme pro žáky čtyř 
denní zeměpisné terénní cvičení se zaměřením na orientaci v terénu pomocí přístrojů GPS. 
Děti se mimo jiné seznámí s celosvětovou hrou geocaching, kde se pomocí navigací hledají 
schránky, o nichž jsou známy jen jejich zeměpisné souřadnice. Žáci si vytvoří i svoje vlastní 
schránky. 
Výuka informatiky byla oživena o praktická cvičení s digitálními fotoaparáty a kamerami. 
Děti se učí zásadám fotografování a pořizování videonahrávek. Úpravu fotografií jsme měli 
v rámci výuky již dříve, ale teď si mohou stříhat a upravovat videa pořízená ve škole.  
Z dotace jsme koupili 7 fotoaparátů a 7 kamer a software na zpracování pořízených materiálů. 
Naše škola si dále z dotace pořídila dvě sady tabletů.  V praxi to funguje tak, že si učitel přijde 
pro kufřík, který si odveze do třídy, rozdá dětem tablety a společně pak mohou pracovat s 
výukovými programy nebo na internetu. Ve všech třídách máme posílenu bezdrátovou (Wi-
Fi) síť tak, že signál je velmi kvalitní a umožní stahování i větších souborů pro účely výuky. 
 
  
 
8.2 Projekt EU-OPVK „Matematicko-fyzikální cvi čiště“ 
 
 Výuka matematiky a fyziky je v naší škole na výborné úrovni. Máme však stále snahu 
stav zlepšovat, a proto jsme se rozhodli podat projekt, který by nám umožnil realizovat 
praktickou výuku matematiky a fyziky s využitím pomůcek v rukou samotných žáků. 
 Zapojili jsme se do Výzvy Jihomoravského kraje v operačním programu Evropské 
Unie „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a jako škola zažádali o dotaci na projekt s 
názvem Matematicko-fyzikální cvičiště. Náš projekt byl hodnocen výborně a odsouhlasen k 
realizaci od 1. 1. 2013. V rámci projektu vybudujeme soubor  třiceti stanovišť, na nichž budou 
mít žáci k dispozici pomůcky pro různé tématické oblasti předmětů M a F. K těmto 
stanovištím bude vypracována metodika, která učitelům navrhne, jak dané stanoviště využít. 
Dále budou zpracovány pracovní listy, které žáci budou při práci na stanovištích vyplňovat. 
Uvedeme jeden příklad. Máme-li s dětmi probrat Pythagorovu větu, sklouzne většinou výuka 
k výpočtům délek stran imaginárních trojúhelníků, případně měříme okraje sešitů či rozměry 
místností a výpočtem ověřujeme skutečnost. Máme-li ale k dispozici hliníkový žebřík určité 
délky a zadání, které nás nutí nejen k výpočtu, jak vysoko žebřík dosáhne při postavení 
v určité vzdálenosti ode zdi, ale také k praktickému změření (např. dig. měřidlem) dosažené 
výšky, jsme na tom lépe. A nyní připočtěme, že je možné v rámci takového příkladu se 
skutečnou pomůckou zasvěceně diskutovat a především reálně ověřovat stabilitu postaveného 
žebříku, nemožnost stát na nejvyšších příčkách, apod. Čím více smyslů při poznávání 
zapojujeme, tím lepší jsou výsledky našeho učení. Není proto podle nás dostatečné dozvědět 
se např. o metru, umět jej převést na jinou jednotku, je důležité také metr vidět, porovnávat 
s jinými rozměry. Kilogram uzvednout, vydat zvuk o určitém počtu dB, působit danou silou 
na jiný předmět, atd. To je smyslem našeho projektu, přiblížit všem žákům také praktickou 
stánku tematických okruhů.    
Celkové náklady na projekt činí cca 1,9 mil. Kč, z nichž 85 % plyne ze strukturálních fondů 
EU a zbylá část ze státního rozpočtu ČR. Největší část finančních prostředků bude vynaložena 
právě na pořízení pomůcek, pokud se dají koupit (různá měřidla, senzory, tělesa,…), případně 
na jejich výrobu přesně podle požadavků vyučujících (různé kladky, páky, nádrže,…). 
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Cvičiště bude instalováno na školní zahradě. V příštím školním roce se předpokládá ověření 
všech stanovišť ve výuce. Cvičiště je určeno pro žáky I. i II. stupně. 
 
9. Hodnocení školního roku 2012/2013 za jednotlivé předmětové komise 
 
9.1  Předmětová komise pro 1.stupeň 
      
     Školní rok 2012/2013 byl pro děti prvního stupně i jejich učitele velmi úspěšný. Děti 
chodily do školy rády a získaly mnoho nových poznatků, znalostí i zkušeností. Vyučujícím se 
dařilo rozvíjet harmonickou osobnost dětí, podporovat v dětech zdravé návyky, kultivovat 
vztahy mezi dětmi, slušné chování, úctu k člověku a tím přispěli k prevenci negativních jevů 
mezi našimi nejmenšími. Zaměřili jsme se také na to, aby děti měly radost ze smysluplné 
činnosti, pohybu, výtvarného vyjádření, s chutí si zazpívaly a zatančily. Vzhledem k tomu, že 
každý vyučující absolvoval školení o práci s dětmi s SPU, se děti v ZŠ Sirotkova necítí 
stresované a rozhodně nemají pocit neúspěšnosti v hodinách. Velkým přínosem je práce 
speciálních pedagožek, které velkou měrou přispěly k tomu, aby žáci s SPU zvládli učivo ČJ. 
Významná je také práce logopedického kroužku pro žáky prvních tříd. Náročná práce 
s integrovanými žáky přispívá k posílení sebevědomí těchto dětí a je významná i pro  zdravé 
jedince, kteří se učí empatii a toleranci.  
     ZŠ Sirotkova patří mezi školy s nadstandardním technickým vybavením. Snažíme se 
techniku v rozumné míře a vhodným způsobem využívat i při práci s nejmenšími dětmi. 
Všichni vyučující prvního stupně ovládají práci s interaktivní tabulí a ve výuce používají 
materiály pro interaktivní tabule převzaté z ověřených zdrojů, případně vytváří materiály 
vlastní. 
 
Výběr z akcí 1. stupně: 
 
- Celoroční projekt Hrady a zámky Moravy:  byl velmi úspěšný, podařilo se nám aktivně 
zapojit rodiče, žáci pracovali s nadšením a prezentace projektu byla přínosem i pro žáky II. 
stupně, učitele a širší veřejnost. 
- Spolupráce s MŠ: připravili jsme několik ukázkových hodin pro budoucí prvňáčky, besedu 
s rodiči v MŠ, zápis do 1. tříd s pohádkovou tematikou potvrdil velký zájem o výuku v naší 
škole.  
- Můj deváťák Novinkou bylo pasování prvňáčků na školáky a vytvoření dvojic 
PRVŇÁK+DEVÁŤÁK. Rozvinula se krásná přátelství, deváťáci dohlíželi na své svěřence 
celý rok, byli jim nápomocni radou, chválili je za první úspěchy, prvňáčci v nich měli velkou 
oporu a často svého deváťáka překvapili obrázkem a malým dárečkem. Závěr školního roku 
byl obzvlášť povedený – rozloučení deváťáků se neslo v duchu této spolupráce, žáci si 
navzájem připravili působivý program a vysvědčení převzali z rukou svého svěřence či 
patrona. 
- Čtenářské kompetence: během celého roku jsme se zaměřili na rozvoj čtenářské 
gramotnosti, stoupl zájem dětí o knihy – prostřednictvím nakladatelství Albatros a Mladá 
fronta a také zajímavými besedami a VP v KJM. Ve spolupráci se ŠD jsme děti připravili a 
společně pak realizovali pohádkovou celostátní akci Noc s Andersenem, která byla dětmi 
velmi nadšeně přijata.  
- Kultivovaný projev v oblasti poezie a hudební výchovy jsme rozvíjeli celoročně, 
vyvrcholením byly recitační soutěž a pěvecká soutěž Kosáček.  
- Výuku velmi rozvíjely VP v CVČ, novinkou byly besedy s MP a programy zaměřené na 
prevenci šikany a používání návykových látek. Velký důraz jsme kladli na dopravní výchovu, 
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exkluzivně jsme využívali pracovní listy z diplomové práce studentky MU, každá třída (s 
výjimkou 1. tříd) absolvovala výuku na dopravním hřišti (AMAVET).  
- Školu v přírodě absolvovala každá třída prvního stupně, tematika byla různá, vždy vedla 
k rozvoji osobnosti a stmelení kolektivu.  
- Před Vánocemi proběhla charitativní akce Štědrý den pro opuštěná zvířátka, žáci projevili 
velkou empatii a nasbírali úctyhodné množství pamlsků a krmiva pro útulek MP Brno-Bystrc. 
Slavnostní předání se uskutečnilo za účasti p. ředitele útulku a stovky dětí z 1.- 4. tříd.  
- V rámci stomatologické prevence absolvovala každá třída 1-2 hodiny praktických ukázek 
správného čištění zubů, na což vhodně navazoval program Zdravé zuby. Tato akce byla 
podpořena studenty stomatologie MU a MUDr. Luklem.  
- Samozřejmostí se pro žáky 1. stupně stává třídění odpadu, environmentální výchova má 
v našem ŠVP pevné místo. Ve sběru papíru se vždy daří nashromáždit velké množství této 
suroviny 
- Žáci 2. a 4. ročníku nacvičili literární a historický program a svými vystoupeními potěšili 
staré občany v domovech důchodců a denních stacionářích.  
 
9.2  Předmětová komise Českého jazyka  
 
Ve školním roce 2012/2013 se předmětová komise ČJ zaměřila zejména na kompetenci 
k učení - čtenářskou dovednost v rámci výukového projektu a na upevňování znalosti 
pravopisu. 
 
Projekty a soutěže 

• Žáci 5. - 9. ročníku se zúčastnili internetového charitativního projektu Čtení pomáhá. 
Nejprve byli seznámeni s jeho účelem a možnostmi a motivováni k četbě konkrétních 
knížek pro děti a mládež tak, aby se mohli v rámci hodin literární výchovy svými 
čtenářskými znalostmi podílet na akci a přispět finančně díky svým čtenářským 
znalostem na vybrané projekty. 

• Vybraní žáci 8. – 9. ročníku se zúčastnili každoroční Olympiády v českém jazyce a 
milovníci poezie z 5. – 9. ročníku se zúčastnili školního kola Recitační soutěže. 

• Projektem češtiny se stal už 5. ročník naší „školní speciality“ - Pravopisné 
olympiády. 

• Češtinářská sekce Moodlu přinesla soubor textů z mluvnického učiva a 
generovatelných testů z českého pravopisu, tvarosloví, syntaxe a literatury. Žáci si 
mohou procvičit psaní i/y, s/z, mně/mě či zdolat nástrahy určování druhů vedlejších 
vět, zavzpomínat na obsahy literárních či filmových děl a na jejich autory. Testové 
úlohy je vedou krok po kroku ke zvládnutí mluvnického učiva a připraví je na 
nástrahy školních a též budoucích přijímacích testů z českého jazyka. 

• V rámci nabídky  zájmových aktivit žáci 7. - 9. ročníku navštěvovali dramatický 
kroužek zaměřený na návštěvu divadelních představení a filmový klub  – občasník, ve 
kterém byly žákům 8. – 9. ročníku nabídnuty klasické filmy s komentářem 
vyučujícího. 

 
9.3  Předmětová komise Anglického jazyka 
 
Výuka anglického jazyka na ZŠ Sirotkova zaznamenala ve školním rove 2012/13 několik 
zásadních změn, které v souvislosti se studijními aktivitami naznačují, jakým směrem 
bychom se chtěli v budoucnu při jazykovém vzdělávání našich žáků ubírat. Při celkovém 
zhodnocení minulého školní roku  se proto zaměříme na detailní rozbor jednotlivých  oblastí, 
které dohromady tvoří komplexní celek osvojování si cizího jazyka. Jsou to : výuka 
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v jednotlivých třídách, účast rodilých mluvčích, projektové dny a aktivity, využití pomůcek  a  
soutěže. 
Výuka v jednotlivých třídách   
Zavedením nového  předmětu Konverzace v anglickém jazyce v osmých třídách došlo 
k posílení výuky angličtiny na II. stupni. Výuka je v dotaci půl vyučovací hodiny týdně, 
prakticky je realizována jednou vyučovací hodinou za čtrnáct dní. Jejím specifikem je rozvoj 
komunikačních dovedností žáků v různých životních situacích a oblastech.. Jedním ze 
zásadních momentů pro posílení a rozvoj  komunikačních kompetencí  žáků je bezesporu 
účast rodilých mluv čích  v hodinách anglického jazyka. V září 2012 zahájili spolupráci s naší 
školou dva občané USA.  Paní Jeniffer Helia, která se účastnila výuky na I. stupni a pan Phill 
Boardman, který se podílel na vedení hodin anglického jazyka a konverzace v angličtině.  
Oba dva byli velkým přínosem nejen při rozvoji a upevňování  verbálních dovedností žáků, 
ale i  v oblasti sociokulturní. Naše škola byla také úspěšná ve snaze získat  zahraničního 
asistenta z evropského programu Comenius; kdy nám byl na základě úspěšně podané žádosti 
přidělen od II.pololetí šk. roku 2013/14 nadaný student istambulské univerzity Yavuz Alp 
Akbaş. Protože jsme přesvědčeni, že významnou součástí jazykového vzdělávání je 
osobnostní  rozvoj a  vzájemná spolupráce žáků,  patří  projektové dny a aktivity k zásadním 
prvkům výuky. Mezi nevýznamnější události  školního roku 2012/13 patřil bezesporu  
týdenní poznávací a vzdělávací zájezd  našich žáků, za doprovodu vyučujících, v Anglii. 
Celkem 45 studentů strávilo týden v malebném anglickém městě Ipswich na jihovýchodě 
Velké Británie. Cílem zájezdu bylo jak poznávání a seznámení se s jinou zemí a kulturou, ale 
především rozvoj jazykových znalostí. Žáci plnili úkoly přímo „v terénu“ – např. zjišťování  
informací o jednotlivých místech přímo na ulici, od místních obyvatel. A že se bylo na co 
dívat! Přímořské město Ipswich zasazené v malebné zátoce, historická městečka Colchester a 
Norwich s úžasnou historickou katedrálou a samozřejmě Cambridge- místo slavné university 
a vzdělanosti. Samostatnou kapitolou pak byla návštěva hlavního města Londýna a jeho 
mnoha úžasných památek.  
Co se týče pravidelných akcí, začátek školního roku je vždy věnováno Evropskému dni  
jazyků, který umožňuje žákům poznat rozmanitost a bohatství především evropských národů, 
během školního roku  jsou to aktivity spojené s tradičními svátky v anglosaských zemích – 
Halloween, a St. Patric’s Day  a především projektový den Thanksgiving Day pro žáky 9. tříd,  
kdy mají studenti možnost přímo a doslova „na vlastní kůži“ zakusit rozmanitost jiných 
kultur, jejich tradice a hodnoty. Žáci I. stupně měli možnost zažít angličtinu „jinak“ , a to 
hravou formou, ať už se jednalo o pasování nových žáčků angličtiny ve 3. třídách , Animal 
party čtvrťáků, plnou masek nebo ukázku anglického divadelního představení Green Eggs 
and a Ham.  Jako velmi významné hodnotíme zahájení mezinárodní eTwinningové 
spolupráce s partnerskou školou ve španělském městě Vergés, Žáci 8. tříd, spolu se svými 
španělskými protějšky, vytvářeli v rámci videokonferencí projekty o různých oblastech jejich 
každodenního života.. Zde se dostáváme k další podstatné součásti výuky, a tou je využití 
pomůcek ve výuce. Došlo k rozšíření knihovny anglického jazyka o tituly Oxford Read and 
Discovers, které formou metody CLIL umožňují žákům rozvíjet jejich přirozené nadání 
v různých oblastech (přírodní vědy, technika atd.). Z e-learningových pomůcek stojí za 
zamínku zprovoznění školního LMS portálu Moodle a využití elektronického hlasovacího 
zařízení pro interaktivní tabule ActiVote. Vyústěním  všech výše uvedených oblastí je pak 
účast našich žáků v jazykových soutěžích. Ve školním roce 2012/13 reprezentovali naši 
školu v jazykové soutěži žáků I. stupně English Jungle žák 4.B T. Houzar, v  Konverzační 
soutěži pro žáky II. stupně žáci Knechtová N. a Straka J. a v soutěži zaměřené na Cambridge 
Exams – English Cup pak žáci M.Sotolář a  L.Medková. 
Cílem jazykového vzdělávání na ZŠ Sirotkova, je významně posílit schopnost komunikace 
v cizím jazyce a tím přispět k získání sebedůvěry žáků při využívání angličtiny jako 
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užitečného nástroje v současnosti i v budoucím profesním životě. Pevně věříme, že budeme 
ve svém úsilí úspěšní. 
 
9.4  Předmětová komise Německého jazyka 
 
Výuka NJ probíhala formou PVP, 2 hodiny týdně v 7., 8. a 9. ročníku (celkem 121žák). 
Zaměřili jsme se na rozvíjení komunikačních schopností žáků a jejich aktivní zapojení do 
průběhu hodiny formou dialogů, projektů, dramatizace, prezentace vlastní práce.  
Projekty žáků jsme prezentovali na nástěnce NJ.  
Každý žák má své portfolio, kam si zakládá své miniprojekty z každé lekce. 
V září a říjnu vykonávali v hodinách NJ svou praxi studenti Ped. fak. MU. 
Do tematického a časového plánu jsme zařadili následující ročníkové projekty: 
 
Říjen 2012 – Hrajeme si a soutěžíme (spolupráce se studenty Ped.fak.MU) 
                      Studentky , které byly u nás na pedagogické praxi, si připravily pro naše žáky 
pásmo her a soutěží. 
 
Listopad 2012 – Zajímavosti německy mluvících zemí 
Žáci získávali informace ze všech dostupných zdrojů i z vlastních zážitků z cestování. 
Formou prezentace nebo miniprojektu informovali ostatní.  
 
Březen 2013 – Německy píšící autoři 
Žáci si sami vyhledali vhodného německy píšícího autora. Seznámili spolužáky s jeho 
životem a tvorbou. Vycházeli  i z vlastní četby, případně přečetli krátkou ukázku. Nejlepší 
projekty se objevily na nástěnce.  
 
 
9.5  Předmětová komise Matematiky 
 
Výuka matematiky je na vysoké a moderní úrovni, při výuce, především při výuce geometrie, 
využíváme interaktivní tabule a také odpovědní zařízení. 
 
Vyučující matematiky :  
- věnují speciální péči dyskalkulikům, učitelé absolvovali odborná školení, jak pracovat 
s žáky s poruchami učení, 
 - nadaným dětem věnují nadstandardní péči (nejen v matematických třídách) ve formě 
zadávání týdenních úkolů, které rozvíjí děti, učí je logicky uvažovat a připravují je tím na 
různé matematické a logické soutěže, kterých se žáci účastní v hojném počtu, 
- rozšiřují jejich znalosti i pomocí programů, které v hodinách využívají na interaktivních 
tabulích, případně v hodinách matematiky v počítačových učebnách. Jedná se o programy – 
geonext, geogebra a také on-line dostupné programy pro procvičování partií matematiky 
formou hry (např. www.xpmath.com), 
- kromě učebnic využívají při výuce i pracovní sešity, pracovní listy, které byly vytvořeny 
v rámci projektů EU, na kterých se téměř všichni vyučující podíleli, 
- pro žáky 9. tříd  vedou  zájmové kroužky zaměřené na přípravu žáků na střední školu. 
 
Naše škola se účastní mnoha  soutěží. Některé soutěže sami organizujeme. Jednou z nich je 
soutěž pro žáky 4. tříd -   miniolympiáda 4. tříd, která probíhá ve  dvou kolech. Na tvorbě 
zadání školního i městského kola se podílí vyučující z naší školy. Městské kolo organizujeme 
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pro ostatní brněnské i mimobrněnské školy. Dále pořádáme vánoční turnaj v logické hře 
Sudoku – školní kolo i městské kolo a školní turnaj v Piškvorkách. 
 
Žáci pátých, šestých, sedmých, osmých a devátých tříd se účastní olympiád, v nichž jsme  
dosáhli pěkných výsledků. V kategorii 5. tříd, jsme měli zastoupení na 1., 2. i 3. místě, 6. tříd 
jsme obsadili  1. místo a v kategorii 8. tříd 1. místo. Pí uč. Nechvátalová je koordinátorkou 
městského kola matematické olympiády 7.tříd a tedy městské kolo této soutěže se koná u nás 
na škole. Žáci pátých, šestých, sedmých a osmých tříd se účastní Pythagoriády. I tady se 
můžeme pochlubit pěknými výsledky. V kategorii 5. tříd jsme měli zastoupení na 2. a 3. 
místě, 6. tříd jsme měli zastoupení na všech čelních místech. Žáci pátých tříd se účastní 
soutěže Mateso, v němž obsadil jeden žák 2. místo.  
 
Téměř všichni žáci si své matematické schopnosti ověří v soutěži Matematický klokan. 
Někteří zájemci s účastní soutěže Pikomat – soutěž organizovaná CVČ Lužánky. Tým žáků 7. 
třídy se zúčastnil logické a šifrovací soutěže Brloh, kterou pořádá přírodovědecká fakulta MU 
v Brně, ústav matematiky a statistiky. Velkých úspěchů dosahují žáci v soutěži logická 
olympiáda. Soutěž pořádá Mensa České republiky, probíhá přes internet a Ti nejlepší se 
účastní celorepublikového kola v Praze. I v loňském roce jsme měli zastoupení z řad žáků 
v Praze. Převážně žáci 8. a 9. tříd se účastní soutěže finanční gramotnost. 
 
V loňském školním roce jsme pro žáky 8. a 9. tříd zorganizovali projekt „finanční 
gramotnost“. Cílem bylo seznámit žáky se základními pojmy z tohoto oboru. Žáci navštívili 
v průběhu dopoledne devět stanovišť s těmito tématy: pošta, poštovní poukázky; druhy 
kreditních karet; rodinný rozpočet; hrubý a čistý příjem; zdravotní a sociální pojištění; 
leasing; spotřebitelský úvěr a hypotéka; spoření a pojištění. Byli osloveny osoby z profese 
finanční matematiky, kteří nám byli nápomocni. Den se dětem velice líbil, seznámily se 
s velkým množstvím informací a pojmy, o kterých zatím věděli, že jen existují. Chápou, že 
tyto informace budou v životě potřebovat a hodnotí, že projekt byl pro ně velkým  přínosem.  
 
 
Vyučující se zapojili do projektů EU. Vytvářeli učební materiály, které se nyní využívají 
v hodinách matematiky. Byly vytvořeny materiály v programu Geonext, dále testy pro žáky, 
které slouží k procvičování učiva i z domu, neboť jsou přístupné v programu moodle na 
stránkách školy. Pí. uč. J. Nechvátalová se podílí na tvorbě učebnic, pracovních sešitů, 
interaktivních učebnic pro základní školy v nakladatelství Nová škola. Své zkušenosti se 
snažíme předávat studentům pedagogické fakulty, kteří u nás vykonávají svoji pedagogickou 
praxi. 
 
 
9.6  Předmětová komise Zeměpisu 
 

V rámci předmětu jsme se snažili obohatit a doplnit výuku o různé přednášky a exkurze. Pro 
třídy 6. ročníku jsme zařadili návštěvu brněnského planetária, kde jsme měli možnost 
shlédnout výukový program o vesmíru a sluneční soustavě.  

Na přelomu dubna a května jsme absolvovali se všemi třídami šestých ročníků (90 dětí) již 
tradiční terénní výuku v Jedovnicích. Žáci absolvují prohlídku jeskyně Balcarka, větrného 
mlýna, geoparku a bývalého kaolínového lomu u obce Rudice. Na všechny tyto exkurze se 
přemísťují pěšky, což je také nemalým přínosem této výuky (pohyb na čerstvém vzduchu a 
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zvýšená fyzická aktivita). Po návštěvě každého místa žáci vyplňují pracovní listy, díky 
kterým si nově získané poznatky lépe zapamatují. Další významnou součástí terénní výuky je 
práce s GPS. Žáci se nejprve seznámí s obsluhou tohoto přístroje, poté se rozdělí do dvojic a 
absolvují orientační běh podle GPS souřadnic.  

 

terénní výuka – jeskyně Balcarka 

 

terénní výuka kemp Olšovec 

Pro 9. ročník jsme doplnili učivo o České Republice exkurzí do méně známých Javořických 
jeskyní a prohlídkou výrobny Olomouckých syrečků v Lošticích.  

V březnu jsme uspořádali školní kolo zeměpisné olympiády, které bylo určeno pro druhý 
stupeň. Olympiády se zúčastnilo 50 žáků, kteří byli rozděleni podle ročníků. Samotná soutěž 
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se skládala ze dvou částí. V první části se prověřovali teoretické znalosti žáků a v druhé části 
vypracovávali samostatnou práci za pomoci atlasu. 

Vítězové jednotlivých kategorií školního kola byli: 8. – 9. ročník Vít Burian, 7. ročník Ondřej 
Chudáček, 6. ročník Simona Češková. V městském kole, které se konalo na ZŠ Milenova, se 
nám podařilo obsadit ve všech kategoriích přední pozice. 

Koncem školního roku se pro náš předmět podařilo zakoupit interaktivní atlas světa. 
Vzhledem k tomu, že je ve všech našich učebnách nainstalována interaktivní tabule, může 
tento atlas nahradit nástěnné mapy používané při výuce doposud. 

Ve školním roce 2012/13 se podařilo nově otevřít kroužek GPS, do kterého pravidelně 
docházelo 10 členů z řad našich žáků. Cílem tohoto kroužku bylo seznámit děti s obsluhou 
GPS přístrojů, orientací v neznám terénu, pochopit zeměpisnou síť, naučit se pracovat 
s mapou. Dalším velkým přínosem byl pohyb dětí na čerstvém vzduchu. Kroužek 
spolupracoval také na přípravě některých setkání Klubu Mensy ČR, např. na přípravě a 
relizaci závěrečné šifrovací soutěže.  

 

kroužek GPS na lovu 

 
 
9.6  Předmětová komise Chemie 

 
Všechny hodiny chemie absolvují žáci v učebně chemie, která je vybavena 

dataprojektorem, interaktivní tabulí a připojením na internet. V učebně se nachází také 
demonstrační stůl, kde vyučující ukazuje žákům pokusy k právě probírané látce nebo si 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 22  

některé pokusy mohou děti vyzkoušet samy. V minulém roce dostala škola sadu chemických 
plášťů, které jsou využívány při laboratorních pracích. Děti se tak v praxi učí základy 
bezpečnosti při práci s chemikáliemi. Během výuky je velice často využívána interaktivní 
tabule. Téměř každou vyučovací hodinu dostávají žáci nakopírované pracovní listy k těmto 
interaktivním cvičením, které jim pomáhají s pochopením a upevněním učiva. Pro zpestření a 
zábavnější osvojení učiva často používám činnostní učení – pexeso, kvarteto a plno jiných 
her, děti se učí, aniž by si to uvědomovaly. 

Žáci 9. ročníku se zájmem o chemii se zapojili do dvou chemických soutěží, a to 
KORCHEM neboli korespondenční kurz chemie a Chemická olympiáda. Žáci 8. ročníku se 
podíleli na projektu Periodická soustava chemických prvků.  Každý z nich zpracoval jeden či 
více chemických prvků a vytvořili tímto způsobem velkou PSP na zdi v učebně chemie. 
Tabulka je zaměřena na použití prvků v praxi. 

 
Aby chemie nebyla pro děti pouze předmětem, ve kterém se učí vzorce a počítají 

rovnice a příklady, snažím se jim přiblížit chemii běžného života pomocí exkurzí. V loňském 
roce absolvovali žáci 8. ročníku výukový program v Krásenku s názvem Ryba na prášcích, 
který se zabýval problematikou hnojiv a čistících prostředků běžně užívaných 
v domácnostech. Děti byly rozděleny do 8 skupin, kdy každá skupina procházela různá 
stanoviště, na kterých se seznamovala formou plnění různých úkolů s teoretickými znalostmi 
této problematiky. Poté byly měřit kvalitu vody v okolí nad a pod čističkou odpadních vod. 
Na základě naměřených hodnot nakonec každá skupina zpracovala plakát, který vyjadřoval, 
jakým způsobem by zlepšily kvalitu vody v okolí Krásenka. 

Žáci 9. ročníku navštívili brněnskou spalovnu. Zde jim bylo objasněno a v praxi 
ukázáno, co se děje s odpadem směsným i odpadem tříděným, jak jsou jednotlivé suroviny 
dále zpracovávány. Bylo jim ukázáno, co všechno patří do kontejnerů na tříděný odpad a jak 
se chovat k životnímu prostředí kolem nás. 

Vzhledem k tomu, že se oba typy exkurzí setkávají u žáků s pozitivním ohlasem, 
budou zařazeny do výuky i pro další školní rok. 

 
Ke konci školního roku jsme se zapojili do projektu Střední průmyslové školy 

chemické v Brně. Díky tomuto projektu budou moci žáci příštích 8. ročníků navštívit SPŠCH, 
kde se zúčastní laboratorních cvičení. Vyzkouší si zde pokusy, které by v podmínkách 
základní školy dělat nemohli. V 9. ročníku je potom čeká exkurze. 
 
9.7  Předmětová komise Přírodopisu 
 
V rámci předmětu přírodopis se žáci ZŠ Sirotkova pravidelně účastní velkého množství 
soutěží, olympiád a dalších akcí, souvisejících s přírodou, životním prostředím a jeho 
ochranou. 
 
1) biologická olympiáda 
Hlavním tématem biologické olympiády byl ve školním roce 2012/13 „RYBNÍK A JEHO 
EKOSYSTÉM“. Školního kola se v kategoriích C (8. a9. roč.) a D  (6. a 7. roč.) celkem 
zúčastnilo 37 žáků, v kategorii D zvítězila Z. Göghová ze 6.D a v kategorii C A. Sedláčková 
z 8.A. V městské kole kategorie D obsadili Z. Göghová vynikající 10.místo a M.Kadlec 
22.místo, v kategorii C A.Sedláčková  dosáhla na 25.místo, T.Kišová na 34.místo a V.Skalník 
35.místo. 
 
2) přírodovědný klokan 
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Žáci 8. a 9. tříd se pravidelně účastní celostátní vědomostní soutěže přírodovědný klokan, 
nejlepší řešitelé školního kola postupují do městského kola. V roce 2012 byli nejúspěšnějšími 
řešiteli Eliška Cejpková, Patrik Opravil, Nikola Rybková, Jakub Diadkov a Petr Malásek. 
 
3) ekologické výukové programy – Lipka (pracoviště Rychta) 
Žáci zde absolvovali projektově koncipovanou problémovou výuku. Na základě vlastních 
pozorování a zjišťování zpracovávali data, interpretovali je a vytvářeli si vlastní postoje k 
tématu.  
Žáci 6. ročníku se zúčastnili programu s názvem DŽUNGLE POD NOHAMA, pozorovali 
obyčejné a všudypřítomné i vzácné a mizející bezobratlé živočichy. Stačilo se jen dobře dívat! 
Poznávali bezobratlé pomocí přímého kontaktu. Naučili se je hledat, poznávat a studovat 
jejich biotopové vazby.  
7. ročník absolvoval program ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ, žáci poznali stromy 
z hlediska jejich provázanosti s živým a neživým okolím. Studovali, komu poskytují domov, 
co se děje se spadaným listím a jestli jsou nějak užitečné pro člověka. Vyzkoušeli si 
praktickou ornitologii na pozorovací plošině v koruně stromu, pozorování živých půdních 
živočichů pod mikroskopem a mnoho jiných praktických úkolů. 
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4) expedice Kerberos 
Žáci 9. ročníku se zúčastnili terénní exkurze do Moravského krasu. Unikátní příroda i 
výjimečné kulturní a historické památky byly hlavním důvodem jednodenního putování v této 
jedinečné CHKO. 
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5) Ročníkové projekty 
Žáci vytvářeli v průběhu školního roku projekty na společně zadaná témata,: 
 
 - 6.ročník:  -VIROVÁ A BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ ČLOVĚKA 
   - HMYZÍ ŠKŮDCI 
 
 - 7.ročník: - PTÁCÍ KOLEM NÁS 
   - SAVCI – DOMÁCÍ ZVÍŘATA 
 
 - 8.ročník: - ZDRAVÁ VÝŽIVA 
   - PRVNÍ POMOC-nácvik technik první pomoci 
 
 
 - 9.ročník: - KRYSTALOVÉ SOUSTAVY-tvorba modelů 
   - LEGÁLNÍ/ILEGÁLNÍ DROGY (Výchova ke zdraví) 
   - SEKTY (Výchova ke zdraví) 
 
 
6) Sponzorování zvířat v brněnské ZOO 
Ukončili jsem sponzorování PAVIÁNA ANUBI, v novém školním roce plánujeme adoptovat 
VLKA ARKTICKÉHO. 
Zoologická zahrada pro nás připravila tradiční setkání adoptivních rodičů, po celý den se 
vybraná třída aktivně účastnila programu a zábavy v areálu zoo. 
 

sp on zor

PAVI Á NA
A NUBI

ZŠ SIROT K OVA  36

20Kč
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7) Projekt první pomoc 
 
Ve spolupráci se Zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje pořádáme každý 
rok pro žáky 8. ročníku kurz první pomoci. Žáci pod vedením profesionálních záchranářů 
aplikují teoretické znalosti z oblasti první pomoci v praxi jako například – jak zastavit 
masivní krvácení, jak správně zajistit hlavní životní funkce a také jak neohrozit svůj vlastní 
život v případě poskytování první pomoci.   
 

9.8 Předmětová komise Dějepisu 
 
Dějepis patří u řady žáků k oblíbeným předmětům, svědčí o tom velký zájem o školní 
dějepisnou soutěž, zájem o účast na dějepisných exkurzích i velké zapojení do projektů. 
Učitelé se snaží přinášet žákům nové náměty, podněcují jejich zájem a zvídavost, zvyšují  
svoji odbornost i pedagogický um účastí na odborných seminářích. Materiální zabezpeční 
předmětu je na úrovni – ucelená řada vhodných učebnic, dějepisné atlasy, nástěnné mapy, 
audiovizuální technika 
 
Akce PK: 

- podzimní dějepisná exkurze (13. září) do Archoskanzenu v Modré pro žáky 7. tříd 
- školní kolo celostátní dějepisné olympiády (13. listopad), téma: „Od pohanských zvyků ke 

křeťanským tradicím“  
- leden – vítěz školního kola děj. olympiády se účastnil krajského kola 
- březen (1. března) dějepisná exkurze pro 8. ročník – Mohyla míru  
- květen (7. května) dějepisná exkurze pro 8. a 9. ročník – pevnost Dobrošov (k dějinám 

2.světové války) 
 

 
-  
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Fotky – dějepisná exkurze – pevnost Dobrošov 
 
Projekty: 

- další ročník celoškolní dějepisné soutěže pro zájemce o historii, úkoly pravidelně 
zveřejňovány na dějepisné nástěnce 

- 7. ročník – projekt „Osobnosti středověku“, práce průběžně zveřejňovány na nástěnkách 
jednotlivých tříd 

- 7. ročník – historické vycházky do centra Brna (plnění úkolů přímo v terénu) 
- 8. ročník – projekt „Významné dny“, práce průběžně zvěřejňovány na nástěnkách 

jednotlivých tříd  
-  

 
9.9 Předmětová komise Výchovy k občanství 
 
Občanská výchova s dotací jedné hodiny týdně se v minulém roce soustředila především na 
tato témata: 
 
6. ročník – téma :rodina 
Žáci sestavovali rodinné erby, jež měly představit rodinné tradice, zvláštnosti či zvyklosti 
jednotlivých rodin. 
 
7. ročník – téma: Brno 
Žáci 7. ročníků se zaměřili na zmapování kulturní a společenské nabídky ve městě Brně, 
kterou shrnuli ve vlastnoručně vyrobeném průvodci nazvaném „Kam v Brně“. 
Jako podpora probíraného tématu se uskutečnila „Procházka Brnem“ za historickými a 
kulturními památkami města Brna. 
 
8. ročník – téma: stát 
Tvoření samostatných prací na téma stát s cílem objasnit fungování různých typů a forem 
státních zřízení a uvést základní  pravidla a principy rozdělení moci v demokratické 
společnosti. 
 
9. ročník – téma: světová náboženství 
Projekty zaměřené na přehled a seznámení s nejrozšířenějšími náboženstvími světa na pozadí 
současných politických událostí ve světě. 
 
9.10  Předmětová komise Výtvarné výchovy 

 
Nápisy grafickou technikou 
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• V uplynulém školním roce 2012-2013 se nám podařilo originálním a hravým 
způsobem označit jednotlivé třídy a zároveň oddělit první a druhý stupeň barevnými 
rámečky. Do tvoření a hry s grafickým designem se zapojili děti a pedagogové 
prvního i druhého stupně, kdy se postupovalo od dětského návrhu až po vyrytí do lina 
a samotný tisk jednotlivých nápisů. Do budoucna se počítá s dalším graficky 
zajímavým a hravým způsobem označení odborných učeben, administrativních nebo 
technických prostorů, na jejíž tvorbě se budou podílet žáci.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Projekt - absolventské tablo 
 

• Dalším neméně důležitým počinem bylo zhotovení netradičně vyhlížejícího 
absolventského tabla. Hlavními prvky motivu pro tablo se staly kruh, čas a nebe s 
mraky. Kruh je zde použit jako symbol opakujícího se cyklu. Čas je zobrazen 
v číslicích umístěných po obvodu kruhu, tak jak to známe u hodin, ale zde označuje 
roky. Nebe s mraky na pozadí fotografií má symbolizovat nekonečno, stálost, klid, 
harmonii…  Samozřejmě, ale nejdůležitějším motivem pro zastavení jsou fotografie 
absolventů v časovém rozpětí od let 1996 až po současnost. Tablo je možno dále 
rozšiřovat. Je vyrobeno z trvanlivého materiálu. Umělohmotné desky jsou 
zalaminovány, stejně jako fotky. Desky i fotky je možno případně očistit, jsou odolné 
proti vodě, zároveň je barevný tisk chráněn proti UV záření. Na zajímavosti přidává 
fakt, že podoba celé instalace patří mezi ty složitější, jelikož desky s kruhy jsou 
připevněny na vystupujících konzolách a navzájem se překrývají, aby vznikl jakýsi 
kaskádovitý 3D efekt. Délka tabla dosahuje zatím kolem šesti metrů. 
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• Reprezentovali jsme naši školu v několika soutěžích – v celostátní soutěži „Celé 
Česko čte dětem“ a v mezinárodní soutěži „Malujeme po síti“ s tématem Nebojme se 
strašidel. 

 
• Rozšířili jsme knihovnu o několik dalších užitečných knižních titulů a pořídili další 

pomůcky do výtvarné výchovy. Nová výmalba podkrovního ateliéru v meruňkovém 
provedení se ukázala jako výborný nápad a příjemně osvěžila prostory výtvarného 
ateliéru. 
 
 

9.11 Předmětová komise Člověk a jeho svět 
 

• Předmět Člověk a jeho svět pokračoval v tomto školním roce v novém trendu výuky 
nastaveném v minulém roce. Jednotlivé oblasti tohoto oborou jsou vyučovány po 
celých blocích, ve snaze doručit co nejvíce dovedností a znalostí. Vyučujícím tento 
styl převážně vyhovuje a snaží se podle něj plánovat své činnosti.  
 

• Vyšší ročníky se zúčastnily 
celostátního projektu “Párty se zdravou 
pětkou”. Do školy přišel lektor zdravé 
pětky, který zasvětil děti velmi 
poutavým způsobem do přípravy 
“zdravé party”. Své znalosti, si pak 
mohly ihned prakticky vyzkoušet. Na 
základě návštěvy lektora byla škola 
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oslovena, aby se zapojila do soutěže se zdravou pětkou. Bohužel, webové hlasování 
bylo zmanipulováno, proto byla soutěž předčasně ukončena. 
 

•  V rámci bloku dějepisu jsme 
uspořádali exkurzi na jediné 
dokončené vojenské opevnění většího 
rozměru na jižní Moravě, jímž byl 
pěchotní srub v Šatově. V příštím roce 
bude dějepisná exkurze směřovat 
tentokrát na hrad nebo zámek na jižní 
moravě, který má spojení s dějinami 
vyučovanými v pátém ročníku. 

 
 
 
 

• Každé dva roky pořádá komise exkurzi do Prahy, opět ve spojení se zeměpisem a 
dějinami. Tentokrát pro čtvrté ročníky. V uplynulém roce si děti mohly prohlédnout 
interiéry Pražského hradu, Katedrály Sv. Víta a Zlatou uličku. Podobnou exkurzi 
plánujeme i  v příštím školním roce. 
 

• Komise uspořádala netradiční soutěž “Hledání pandory”, která měla zábavnou formou 
prověřit znalosti žáků pátého ročníku. Otázky soutěže byly zakódovány speciálním 
QR kódem, a rozmístěny v prostorách školy. Soutěže se díky technické náročnosti 
zúčastnilo méně žáků, než bylo očekáváno.  
 

9.12 Předmětová komise Hudební výchovy 
 
 
     Školní rok 2012/2013 byl bezproblémový a pro žáky velmi přínosný a zábavný. 
     26. listopadu se ve školní tělocvičně uskutečnil výchovný koncert s vánočně laděným 
programem cimbálové muziky Réva pro žáky 1. stupně. Tato kapela mívá své vánoční 
koncerty zamluveny i rok předem a je známa netradičním pojetím a zpracováním folklórní 
hudby a možná proto byli žáci i vyučující z koncertu velice nadšeni a zároveň obohaceni o 
mnohé nové vědomosti o moravské lidové hudbě a vánočních svátcích. 
     Hned 17. prosince se na stejném místě konal výchovný koncert kapely Travellers pro žáky 
2. stupně, zaměřený na vývoj rockové hudby 60. a 70. let minulého století. Zkušení muzikanti 
hráli s obrovským a obdivuhodným zápalem a energií a rozšířili povědomí našich žáků o 
některé zásadní skladby rockové hudební historie, čímž vhodně doplnili učivo zaměřené na 
dějiny nonartificiální hudby žáků 2.stupně. 
     6. ročníky pracovaly na přelomu listopadu a prosince na projektu „Vyrábíme vlastní 
hudební nástroj“. Zde si vyzkoušely, jak se vyrábí vlastní funkční hudební nástroje - 
především bicí, jejichž výroba je jednodušší a k vokálním činnostem v hodinách Hudební 
výchovy se hodí nejvíc. Žáci pracovali buď samostatně nebo po malých skupinkách a 
některým se nástroje velice povedly. Několik hodin Hudební výchovy pak žáci využívali své 
vlastní vyrobené nástroje jako doplněk svých dovedností pěveckých. 
     V únoru a pak ještě v dubnu navštívil žáky 5., 6., a 7. tříd africký muzikant Morris, který 
žákům povídal o tom, jak se dělá a prožívá hudba v Africe, učil je hrát na africké bubny a 
zpívat africké písně i s tanečním doprovodem. Žáci byli hodně nadšení a toto setkání i 
„muzikorelaxační“ činnosti udrželi jistě ještě dlouho v paměti. Byla mi pak osobně poděkovat 
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maminka žáka Michala Tešnara, že takovéto obohacování hodin Hudební výchovy je pro žáky 
více než přínosné a na předchozí škole nic podobného nezažili. V podobných návštěvách pro 
žáky zajímavých muzikantů přímo v hodinách Hudební výchovy bych rád pokračoval i 
v dalším školním roce. 
     V průběhu května odevzdávaly 8. a 9. ročníky projekty mapující širokou oblast artificiální 
a nonartificiální hudby. Žáci 8. tříd vytvářeli studijní plakáty věnované významným 
osobnostem klasické hudby či jednotlivým uměleckým slohům. Žáci 9. tříd odevzdávali 
projekty věnované významným osobnostem populární hudby anebo přímo jednotlivým 
populárním hudebním stylům. Protože ve většině případů tvořili práci o hudbě, ke které mají 
osobní vztah (což bylo cílem) a kterou mají rádi, práce je bavila a některé projekty, co se 
velice povedly, zdobí prostředí naší školy. 
     Žáci naší školy si z hodin Hudební výchovy v úspěšném školním roce 2012/2013 
především odnesli spoustu pozitivní energie a dobré nálady a byl bych rád, aby tomu tak bylo 
i ve školním roce příštím. 
      
9.13 Předmětová komise Informatiky 

 
Projekt EU-peníze školám jsme v využili k pořízení vybavení, které přesahovalo finanční 
možnosti školy a už několik let jsme uvažovali o výuce témat, ke kterým bylo toto vybaveni 
potřeba. Hlavními položkami nákupu bylo 7 ks digitálních kamer s fullHD rozlišením, 7 ks 
digitálních fotoaparátů s možností plně manuálního nastavení a střihový software Pinnacle 
Studio. Z evropských peněz nebyl hrazen pouze tento nákup, ale také práce na přípravě 
učebních materiálů obsahujících problematiku pořizování, zpracování, úpravy a publikování 
digitálních fotografií a videozáznamů. Přípravy jsou rozděleny do tří tematických celků. Na 
jednotlivých sadách pracovali Jan Pečenka, Josef Maleček a Petr Vozák. Výuka těchto témat 
se u žáků setkala s velkým ohlasem. Vždy dvojice žáků má k dispozici jedno zařízení a plní 
zadané úkoly. Každý se tak fyzicky setká s ovládacími prvky, vyzkouší si různé podmínky a 
úlohy a každý také může srovnávat své výtvory s prací spolužáků. 
 
Jako celoškolní akce byly uspořádány dvě aktivity. Zaprvé to byl první ročník soutěže Krátký 
vedení, což je obdoba soutěže Riskuj! resp. Jeopardy. Účastní se jí vybrané třídní týmy. Jedno 
kolo zahrnuje 35 otázek z různých oborů lidské činnosti. K realizaci jsou využity technologie 
firmy Promethean – interaktivní tabule ActivBoard a odpovědní systém ActiVote. Každá 
týden se odehrál jeden souboj a vyřazovacím způsobem byl určen před koncem kalendářního 
roku vítěz. Vítězem prvního ročníku se stala třída IX.B. Vítězný kolektiv vyzval k soupeření 
tým složený z pedagogů. S postupem času se tato soutěž dostala do povědomí žáků a členství 
v soutěžním týmu získalo určitou prestiž.  
Druhou akcí byla fotosoutěž, která se konala před koncem školního roku. Pro nedostatek 
soutěžících plnících zadané úkoly zůstala tato akce bez vítěze. V příštím školním roce máme 
v úmyslu tuto soutěž zopakovat z upravenými pravidly a větší publicitou, abychom dosáhli 
většího počtu účastníků. 
Za aktivitu s celoškolním dopadem lze považovat také vydávání Školních novin. O přípravu 
a vydání se postarali žáci 9. ročníku navštěvující předmět Využití informačních technologií. I 
zde se určitě budeme snažit úspěšně navázat na popularitu, kterou si tento občasník u žáků v 
průběhu roku získal. 
I když se snažíme využívat jak klasické, tak elektronické nástěnky, často se nám nedaří 
informace žákům v dostatečné kvalitě předat. Na publicitě předmětu a akcí pořádaných PK je 
třeba zapracovat. 
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9.14 Předmětová komise Tělesné výchovy 
 

• Výuka probíhá podle ŠVP, který vypracoval kolektiv učitelů tělesné výchovy a ve 
kterém jsme se snažili podchytit základy výuky kolektivních sportů, rozvoj osobnosti 
dítěte, rozvoj  nejenom tělesných dovedností, ale i morálních vlastností a vědomostí 
v oblasti sportu. Dle tohoto ŠVP jsou v 6.ročníku 3 hodiny Tv. V ostatních ročnících 2 
hodiny  a  2 hodiny pohybové výchovy pro žáky 7-9.ročníku jako jeden z volitelných 
předmětů. V tomto předmětu, který je jako takový nadstandard tělesné výchovy se 
žáci seznamují se sporty na které ''není v klasické hodině čas''. Např. s bruslením 
(lední hokej), plaváním, jízdou na kole do okolí Brněnské přehrady atd. 
Sportovní vyžití probíhá ve dvou tělocvičnách - malá, která se používá spíše jako 
gymnastický sál a velká tělocvična, kde probíhá výuka kolektivních sportů. 
V současné době je rozpracován projekt na novou tělocvičnu a probíhá usilovné 
hledání finančních zdrojů na jeji realizaci. 

•  Většina z kolektivu učitelů se ve volném čase věnuje buď svým sportovním koníčkům 
nebo se věnují trénování mládeže. Proto si můžeme předávat zkušenosti z různých 
oborů sportu a tímto způsobem zvyšovat svoji odbornost. Navíc spolupracujeme 
s Masarykovou univerzitou - Fakultou sportovních studií při praxi jejich studentů. Tito 
studenti se tu učí v hodinách formou mikrovýstupů o čem je pedagogická práce, 
provádějí různá měření a zkouší si krátké vedení hodiny na dané téma. Posléze někteří 
u nás plní svoji pedagogickou praxi v daném ročníku. 
Snažíme se jim předat naše dovednosti a myslím si ,že tato spolupráce je obohacující 
oběma směry. Jak pro nás učitele, tak pro studenty a samozřejmě i pro žáky, pro které 
je to vítaná změna. Za úroveň výuky svědčí i dosažené úspěchy našich žáků ve 
sportovních utkáních s různými brněnskými školami. 

• Naši žáci se zúčastňují většiny sportovních soutěží, které se pořádají v rámci města 
Brna. Ať pod hlavičkou AŠSK nebo z iniciativy jednotlivých škol. Jedná se o soutěže 
ve šplhu, florbalu, basketbalu, atletiky nebo kopané. A jak už  to ve sportu bývá se 
střídavými úspěchy.  Asi největší dosažený úspěch  v sezóně 20012/2013 je vítězství   
streetballových týmů  Sirotci a Mařeny na  Poháru mládeže v rámci veletrhu 
Sport life 2012. Z dalších sportovních uspěchů jmenujme: 
 
2.místo v městském finále mladších žákyň ve stolním tenise 
 
2.místo v městském finále starších žákyň ve stolním tenise 
 
3. místo v městském finále mladších žáků ve florbale- Orion florbal cup 
 
3.místo v okresním finále v basketbalu starších žákyň 
 
1. místo v okresním finále bastetbalu mladších žáků AND cup. viz foto     

Družstvo ve složení, David Beneš, Jan Horký, Jaroslav Kubín, Marek Pokorný, 
Nikola Sarančuk, David Szudor  Šimon a Kryštof Talandovi. 
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1.místo v okresním kole mladších žákyň v basketbale And cup. Ve složení M. 
Marian čuk, K. Jansová, L. Jalůvková, A. Vojteková, T. Diakovová a M. Blaňková    
 

 
1.místo v krajském kole mladších žákyň v basketbale And cup.  
 
2. místo v krajském kole  mladších žáku v basketbalu (AND 1 CUP) 
 
2. místo v kvalifikaci na republikové finále v basketbalu mladších žákyň 
 
1. místo v Žabovřeské olympiádě mládeže 
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Z dalších sportovních akcí jmenujme : účast na florbalovém turnaji na ZŠ 
Tuháčkova,    futsalový turnaj na ZŠ Svážná – Giga cup, plážový voleybal, stolní 
tenis.                                                                                                                              
Pro naše žáky jsme uspořádali školní futsalový turnaj ve dvou kategoriích – mladší 6. 
a 7. třída a starší 8. a 9. třída. Systémem pavouk jsme se dostali k vítězům 
jednotlivých kategoriích, kteří obdrželi věcné ceny a pohár. V rámci celoškolního 
projektu probíhá během roku testování žáků pomocí standardizovaných testů na 
zjištění síly, obratnosti, vytrvalosti a rychlosti. Nejlepší výkony se evidují jako 
rekordy školy.  

• Z mimoškolních akcí se zmíním o oblíbeném zimním výcvikovém kurzu pro sedmý 
ročník. Žáci si mohou vybrat zda se budou zdokonalovat na lyžích či snowboardu.  Ve 
dvou týdenních turnusech se kurzu  zúčastnilo kolem 90 žáků. I přes obtíže s počasím  
se nám podařilo uspořádat lyžařské a snowboardové závody (naštěstí bez úrazů). 
Vítězům byly předány diplomy a věcné ceny. Ve školním roce 2012/2013 se nám 
podařilo ještě zorganizovat zimní výběrový kurz v rakouských Alpách, který se velmi 
vydařil a dětem se nadmíru líbil a tak doufáme, že se nám podařilo nastartovat novou 
tradici sportovních kurzů. Pro žáky 9.tříd jako takovou rozlučkovou akci pořádáme 
cyklo-vodácký kurz v krásné krajině jižních Čech - Veselí na Lužnicí. Bohužel se nám 
letos tento kurz nepodařilo naplnit a po dlouhé době se neuskutečnil, což nás velmi 
mrzí, protože se jedná o velmi oblíbený sportovní kurz.  

• Poslední roční sportovní akcí je Den sportu, který proběhl v předposledním týdnu 
školního roku 12/13. Smyslem tohoto sportovního dne je přiblížit dětem některá 
sportovní odvětví, o kterých třeba ani nemají tušení – horolezecká stěna, golfové 
odpaliště, jízda na kajaku, sportovní gymnastika, trénink basketbalistů, zumba, fitnes, 
petanque in – line., minigolf, beachvoleybal  atd. Děti si vybrali dvě aktivity a 
sportovní dopoledne mohlo začít. Doufejme že se nám příští rok opět podaří zajistit 
sportoviště a opět ukázat dětem krásu sportu. 

• Materiální vybavení je na celkem slušné úrovni - dostatek míčů ke kolektivním hrám, 
žíněnky, posilovací stroje, steppery, rotopedy, stoly na stolní tenis atd. V každém 
případě je vždy co zlepšovat. Vedení školy je nakloněno dalšímu materiálnímu růstu, 
bohužel prostoru pro další pomůcky se nedostává a někdy i finančních prostředků. 

 
9.11  Předmětová komise Fyziky 

 
Činnost předmětové komise fyziky se v tomto školním roce soustředila na přípravu a realizaci 
Matematicko fyzikálního cvičiště ve venkovních prostorách školy. Cvičiště od školního roku 
2013/14 bude sloužit pro praktickou výuku vybraných partií fyziky. 
Komise uspořádala exkurzi do JE Dukovany a vodní elektrárny Dalešice. Vzhledem k tomu, 
že se účast v projektu setkala u žáků s pozitivním ohlasem, budeme v něm pokračovat i příští 
školní rok. Pro žáky druhého stupně byla uspořádána exkurze do Technického muzea a do 
planetária města Brna. 
 
 
9.12 Předmětová komise Praktických činností 
 
V rámci předmětu Volba povolání jsme se zapojili do projektu SŠ informatiky, poštovnictví a 
finančnictví Brno s názvem Den na střední. Díky tomuto projektu žáci navštívili tuto střední 
školu a měli možnost vyzkoušet si různé činnosti z praxe. Chlapci vypravovali vlakové 
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soupravy na vlakovém nádraží, kdy určovali dle rozpisu, který vlak, v jakém pořadí a kam 
pojede. Dále se seznámili s možností řídit počítačem dům či byt. Dívky si vyzkoušeli, jak to 
chodí na poště, jak rozeznat falešnou bankovku od pravé a jak si založit vlastní účet v bance.  

 
9.13 Předmětová komise Domácnosti 
 
V uplynulém roce se žáci 8. a 9. tříd zúčastnili projektu „ Zdravý životní styl“. 
Cílem bylo motivovat žáky k odpovědnému a automatickému přijetí zásad zdravé výživy a 
přirozeně je zařadit do každodenního životního stylu. Žáci se seznámili s potravinovou 
pyramidou, tvorbou zdravého jídelníčku, se zdravým nakupováním,stravou v rodině. 
Pro výzdobu chodby u školní jídelny děti připravily  potravinovou pyramidu, a také zhotovily 
pracovní listy k zásadám správného stolování.  
Dále jsme vypracovali dotazníky, ve kterých jsme žákům II. stupně kladli otázky týkající se 
jejich stravovacích návyků. Výsledkem bylo zpracování týdenního jídelníčku odpovídajícího 
zvykům dětí  od 12 – 15 let. 
V rámci projektu  jsme se zúčastnili projektové hodiny Zdravá 5, kdy se žáci v průběhu 2 
hodinového bloku seznámili zábavnou a interaktivní formou se zásadami správného 
stravování.  
Vyústěním celého projektu byla účast  v soutěži „Zlaťáci“ , kde žáci vytvářeli pohoštění ze 
zdravých potravin ve 3D provedení. Nakoupili, uvařili, naaranžovali, nafotili. Z celkového 
počtu 285 škol z celé republiky jsme se probojovali do semifinále. 
Žáci byli hodinami nadšení, bavilo je diskutovat o problémech zdravého stravováním, 
kreativně se zapojovali do přípravy jídel i do zpracování projektů. Začali se orientovat při 
nákupu zdravých potravin a doufám, že některé zásady přenesli i do svých rodin. 
 
10. Závěr 
 
Je velmi potěšující, že je mezi rodičovskou veřejností o umístění dítěte do naší školy 
obrovský zájem. Škola má již několik let naplněnou kapacitu. Ve školním roce 2012/2013 
přišlo k zápisu do 1. tříd  127 žáků. Byli jsme schopni přijmout maximálně 78 prvňáčků. 
Velký zájem byl i o přestupy žáků do vyšších ročníků. Zde jsme byli schopni z kapacitních 
důvodů přijmout pouze žáky do 5. a 6. matematických tříd. 

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.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat Radě městské části Brno – Žabovřesky za zajištění 
finančních prostředků pro kompletní rekonstrukci stravovacích prostor naší základní školy.  

V Brně, dne 29.8.2013      

 

…………………………………. 

razítko a podpis ředitele 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 bude přiložena po ukončení účetního období. 


