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1. 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 15 5 397 26,4  

2. stupeň 14 4 362 25,9  

Celkem 29 9 759 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, zasedání se zpravidla účastní ředitel školy, 
případně jeho zástupce. 
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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 Všechny ročníky 

Jiné specializace, zaměření: Třídy zaměřené na výuku matematiky a informatiky (7 tříd v 6. – 9. 
ročníku) 

 

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 1 718 67 - 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

Škola odebírala obědy ze školní jídelny na náměstí Svornosti. S kvalitou stravy jsme byli 
spokojeni. Od září 2013 mohou naše děti jíst ve zrekonstruovaných prostorách školní jídelny. 
Zvětšili jsme kapacitu míst k sezení, rozšířili počet oken na vydávání stravy na 3 a vytvořili 
nové centrum mytí nádobí s tunelovou myčkou. Barevnými obklady stěn a barevnou 
výmalbou a výzdobou jsme docílili zlepšení estetické úrovně jídelny. 
Ve školní jídelně probíhaly během školního roku velmi zajímavé akce. Děti byly nadšeny 
z čokoládové fontány, ochutnaly některá netradiční a velmi zdravá jídla, ke Dni dětí dostaly 
točenou zmrzlinu. Během roku si mohly sestavit vlastní jídelníčky, které nám pak ŠJ 
zrealizovala. 
 

 
 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2014 
Fyzické osoby 6 
Přepočtení na plně zaměstnané 3,55 
 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 10 275 fyz. 10 / přepoč. 8,27 275 
 
 
Z činnosti ŠD: 
 

Ve školním roce 2013 / 2014 navštěvovalo deset oddělení školní družiny 275 dětí. 
Vzdělávání je uskutečňováno podle vzdělávacího programu pro školní družiny, vydaném 30. 
září 2012. 
 

Vychovatelka každého oddělení připravila svůj naučný celoroční projekt, který 
motivoval děti k aktivitám v jednotlivých odděleních. Z témat vybíráme např. „Krtečkův 
pohádkový vesmír“, „Indiánská cesta “, „Hledáme Kukyho“ apod.  
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Tak jako každý rok si žáci mohli vybírat z velikého množství (22) zájmových kroužků, 
jejichž rozsah je od uměleckých oborů (např. Keramika, Zpívání s kytarou, Výtvarný 
kroužek), přes netradiční náplň (Orientální tance, Počítačové kouzlení) až po sportovní 
zaměření (Fotbálek, Šachy či Sanování)  
 

Samozřejmostí chodu naší školní družiny jsou pravidelné celodružinové akce, ke 
kterým jsou k účasti zváni i rodiče: 
 
Září: 
Návštěva Údolí oddechu  
Odlet vlaštovek 
Dlabání dýní 
Cesta do Japonska 
Běh podzimním lesem 
Fotbalový turnaj ŠD Sirotkova x ŠD Jana Babáka x ŠD nám. Svornosti 
Dílničky – výroba módních doplňků 
 

 
 

   
 
Říjen: 
Velká pardubická 
Vím, co smím – rodiče si ověřili znalost svých ratolestí na téma bezpečnost doma i venku 
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Cestujeme Mexikem 
Drakiáda  
Halloween v družině 
 

 
 

   
 
Listopad: 
Svatomartinský průvod 
Návštěva kina – filmové představení „Já padouch“ 
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Prosinec: 
Vánoční dílničky 
Vánoční vystoupení na nám. Svobody 
 

 
Leden: 
Běh do schodů 
Vesmír 
Turnaj v deskových hrách 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36   8 

Šachový turnaj 
Pexesový král 
 

 
 

   
 
 
Únor: 
Karneval 
Superstar 
Kino – filmové představení „Ledové království“ 
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Březen: 
Turnaj ve vybíjené 
Nepečení pizzy 
Silák  
Piškvorkový král 
Velikonoční dílničky pro rodiče s dětmi 
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Duben: 
Noc s Andersenem – Dobrodružná noc s detektivem Vrťapkou 
Vítání jara – vystoupení kroužků ŠD 
Vynášení Morany 
Plavecký závod v ZŠ Jasanova 
Barevný velikonoční týden 
Výstava ke Dni Země 
Piknik s knihou 
Lehkoatletický trojboj na Rosničce 
Fotbalový turnaj u „Salesiánů“ 

 
 

   
 
Květen: 
Obvodní kolo lehkoatletického trojboje na ZŠ Jana Babáka 
Návštěva Muzea hraček 
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Červen: 
Land art 
Setkání včelích medvídků s budoucími prvňáčky 
Turnaj v karetní hře BANG 
 

   
 
 
V průběhu května a června každá třída absolvovala se svojí vychovatelkou týdenní školu v přírodě. 
 
 

 

1.12 Školní klub není součástí školy. 

 

2. Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 
Celkový počet pedagogických pracovníků 48,57/51 100 
z toho odborně kvalifikovaných  44,76/47 92 

Všichni nekvalifikovaní pedagogičtí pracovní si doplňují kvalifikaci studiem. 
  
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: 8 
  
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  6 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 15 
  
 

2.2 Věkové složení učitelů 
Učitelé Věk 

Muži Ženy 
do 35 let 6 6 
36-50 let 10 20 
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51 a více 0 8 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 
Celkem 16 35 
Rodičovská dovolená 0 5 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
Typ kurzu Počet 

zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie 4 
Informatika, PC, SIPVZ 30 
Společenské vědy 7 
Sport, TV, turistika 0 
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 1 
Alternativní pedagogika 2 
Přírodní vědy 1 
Český jazyk a literatura 1 
Zdravotnictví, BOZP, PO 4 
Celkem 50 
 
 

V oblasti dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se škola ve školním roce 
2013/14 zaměřila zejména na oblast alternativní pedagogiky, činnostního učení a nových 
metod a forem výuky. Tuto oblast jsme podpořili nejen akreditovanými školeními, která jsou 
uvedena v tabulce, ale také předáváním zkušeností a sdílením osvědčených metod práce mezi 
kolegy. Každoročně škola svépomocí pořádá workshop, ve kterém zkušenější kolegové či 
kolegové zběhlejší v některých metodách a formách práce předávají své zkušenosti ostatním. 
V rámci tohoto workshopu jsme proškolili učitele jednak v IT dovednostech (efektivní využití 
interaktivní tabule ve výuce, zdokonalení v práci s programem ActivInspire a využití 
hlasovacího zařízení Activote  a Activexpression), tak v metodách činnostního učení a využití 
her ve výuce. Z projektu Matematicko-fyzikální cvičiště jsme získali také nové pomůcky do 
výuky přírodovědných a technických předmětů a proběhlo proškolení učitelů v jejich 
používání. 

Ve školním roce 2013/14 jsme si jako hlavní cíl v oblasti IT vytyčili zavedení tabletů 
do výuky. Proběhlo zaškolení zájemců z řad učitelů, zejména z komisí cizích jazyků, pro 
příští školní rok plánujeme proškolení dalších uživatelů. Tématu tabletů ve výuce a možností 
jejich propojení s dalším IT vybavením (např. s interaktivními tabulemi,  hlasovacími 
zařízeními či Pasco čidly) se věnovala také ActivKonference, které se tradičně zástupci školy 
účastní. Škola plánuje zapojení do projektu Tablety do škol, který by měl v první fázi 
představit tablet jako prostředek moderní výuky učitelům. Učitelé díky projektu budou mít 
možnost získat nejrůznější aplikace pro výuku a získají nový efektivní nástroj výuky. 

  Třetí oblastí, na kterou jsme se v rámci dalšího vzdělávání ve školním roce 2013/14 
zaměřili, je oblast ochrany zdraví, zdravovědy a první pomoci. V současné době mají téměř 
všichni kantoři i vychovatelky školní družiny absolvován kurz Zdravotník zotavovacích akcí, 
proškolení zbývajících kantorů plánujeme ve školním roce 2014/15. 
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2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)     2,31/4   
 

Všichni asistenti pracovali u žáků s poruchou chování.  
 
 

3. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo  Opakuje 

1. 79 
76 

78 1 0 0 
2. 76 75 1 0 0 
3. 72 

83 
67 5 0 0 

4. 83 
 

80 3 0 0 
5. 87 72 15 0 0 

Celkem za I. stupeň 397 
 

372 25 0 0 

6. 99 77 22 0 0 
7. 101 65 36 0 0 
8. 82 59 23 0 0 
9. 80 50 30 0 0 

Celkem za II. stupeň 362 251 111 0 0 

Celkem za školu 759 623 136 0 0 

 
 
 

3.2  Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 
3 0 0 

 
 

3.3  Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  6 

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

 

3.4  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 
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. Žáci v kroužku pracují rozděleni na skupiny podle věku (žáci 1.-4. 
ročníku a žáci 5.-9. ročníku), každá skupina se schází jednou za 14 dní. Střídají se vždy herní 
schůzky, kdy děti řeší rébusy a kvízy a hrají deskové a logické hry se schůzkami s přidanou 
hodnotou, kdy žáci absolvují různé zajímavé přednášky (kriminální policie ČR o 
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daktyloskopii, cestovatelské přednášky), tvůrčí dílny a exkurze. Celkem se uskutečnilo 21 
setkání Klubu v obou kategoriích.  
 
 

3. 5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 

Gymnázium SOŠ/ISŠ/SPŠ SOU  
4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

48 19 21 17/2/13 0 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 80 100 
Celkem 80 100 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   7 
Důvody:  změna bydliště, přestup na žádost rodičů 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   32 
Důvody: na žádost rodičů 
 

4. Hodnocení ZŠ nebo jejích 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:  

 
Na počátku školního roku jsme konečně dostali závěrečnou zprávu z kontroly MŠMT na 
projekt EU – peníze školám. V protokolu bylo konstatováno, že nedošlo k žádným 
pochybením na straně školy, bylo konstatováno, že všech šest výběrových řízení proběhlo 
v souladu se zákonem a všechny finanční prostředky byly čerpány správně. 
 
Účetní závěrka za rok 2013 byla podrobena auditu externí firmou, kterou objednal zřizovatel 
školy. Audit nenašel jediné pochybení v hospodaření školy.  
 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: ne 
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5. 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 - 

 
 
 
 

6. 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 organizované ZŠ Sirotkova I. stupeň 
Angličtina hrou   – kroužek určený pro žáky 1. a 2. ročníků – vedený vyučujícími jazyků 

Konverzace v AJ – kroužek pro žáky 4. tříd vedený vyučujícími jazyků, zaměřený na rozvoj 
komunikačních dovedností v cizím jazyce 
Kroužek Mensy ČR – kroužek pro nadané a zvídavé žáky – rozvoj logického myšlení, 
rozšíření informací z běžné výuky, pokusy, tvořivá činnost, výstavy, exkurze, besedy… 
V rámci činnosti Klubu Mensy ČR proběhlo testování IQ pro zájemce z řad žáků a učitelů.  
Grafomotorika  – zdokonalování grafomotorických dovedností, náprava chybných návyků při 
psaní       

Spec. pedagogická reedukace – náprava poruch diagnostikovaných pedag. poradnami 

Míčové hry – sportovní kroužek zaměřený na rozvoj pohybových dovedností sportovně 
nadaných žáků  
Sborový zpěv – lidové i moderní písně, podpora hlasově nadaných žáků 
Příprava na Cambridge exams – kroužek vedený vyučujícími AJ a rodilým mluvčím, 
zaměřený na rozvoj jazykových dovedností žáků. Kroužek slouží jako příprava 
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k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám, které žáci mohou absolvovat přímo v ZŠ 
Sirotkova.  

 
 
Kroužky organizované ZŠ Sirotkova II. stupeň 
Příprava na Cambridge exams – kroužek vedený vyučujícími AJ a rodilým mluvčím, 
zaměřený na rozvoj jazykových dovedností žáků. Kroužek slouží jako příprava 
k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám, které žáci mohou absolvovat přímo v ZŠ 
Sirotkova.  
Kroužek Mensy ČR – kroužek pro nadané a zvídavé žáky – rozvoj logického myšlení, 
rozšíření informací z běžné výuky, pokusy, tvořivá činnost, výstavy, exkurze, besedy… 
V rámci činnosti Klubu Mensy ČR proběhlo testování IQ pro zájemce z řad žáků a učitelů.  
Cvičení z matematiky – příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám na gymnázia a 
střední školy 
Cvičení z českého jazyka - příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám na gymnázia a 
střední školy 
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 
Stolní tenis – sportovní kroužek pro zájemce o stolní tenis, základy hry, příprava na soutěže 
Sborový zpěv – lidové i moderní písně, podpora hlasově nadaných žáků 
 
Kroužky organizované jinými subjekty  
 
Judo, Bojové sporty, Street dance, Moderní tanec – sportovní kroužky zaměřené na rozvoj 
pohybových dovedností žáků  
Vaření s kuchařem – kroužek pro žáky 1. stupně – základy přípravy jednoduchých pokrmů 
dle zásad zdravé výživy 
Věda nás baví – kroužek pro zvídavé žáky 1. stupně, pomocí pokusů a experimentů žáci 
objevují principy fungování světa, který nás obklopuje 
 
Kroužky ŠD: 
Flétna 3x  Keramika  6x  Počítačové kouzlení  Dovedné ruce 
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Fotbálek  Sauna dívky  Výtvarný kroužek 2x Břišní tance 
Sauna chlapci Němčina hrou Dramatický kroužek 2x Šachy   
Pohybové hry     
 
 
 

6.2 Úspěchy žáků v soutěžích 
 

rok úroveň soutěž místo jméno 
2014 městské kolo Matematická olympiáda 5. roč. 1. Dang Anh Dung, 

2014 městské kolo Matematická olympiáda 5. roč. 5. Tomáš Houzar  

2014 městské kolo Matematická olympiáda 5. roč. 5. Max  Petřvalský  

2014 městské kolo Matematická olympiáda 6. roč. 3. Václav Janáček  

2014 městské kolo Matematická olympiáda 7. roč. 1. Simona Češková 

2014 městské kolo Matematická olympiáda 7. roč. 2. Jan Bílek 

2014 městské kolo Matematická olympiáda 7. roč. 2. Terezie Přinesdomů 

2014 městské kolo Matematická olympiáda 7. roč. 3. Vilém Raška 

2014 městské kolo Matematická olympiáda 7. roč. 5. Petr Bém 

2014 městské kolo Matematická olympiáda 8. roč. 5. Kristýna Jansová 

2014 městské kolo Pythagoriáda 5. roč. 1. Tomáš Houzar  

2014 městské kolo Pythagoriáda 5. roč. 1. Alexandra Pelzová  

2014 městské kolo Pythagoriáda 5. roč. 2. Jan Hladík  

2014 městské kolo Pythagoriáda 5. roč. 3. Vilém Kopuletý  

2014 městské kolo Pythagoriáda 5. roč. 4. Kateřina Bretterová  

2014 městské kolo Pythagoriáda 5. roč. 5. Dang Anh Dung 

2014 městské kolo Pythagoriáda 7. roč. 4. Václav Zvoníček  

2014 městské kolo Pythagoriáda 8. roč. 1. Kristýna Jansová 

2013 celorepublikové kolo Logická olympiáda 4. roč. 20. Vojtěch Marek 

2013 celorepublikové kolo Logická olympiáda 4. roč. 39. Kristýna Čáslavská 

2013 celorepublikové kolo Logická olympiáda 5. roč. 45. Tomáš Houzar 

2014 celorepublikové kolo Brloh – logická soutěž 2. tým 8.C 

2014 celorepublikové kolo Technoplaneta – logická soutěž 4. tým 8.C 

2014 krajské kolo Basketbal dívky 8. a 9. tříd 1.  

2014 městské kolo 6. a 7. roč.  Babylon – čtenářská gramotnost 1. Zuzana Göghová  

2014 městské kolo 6. a 7. roč. Babylon – čtenářská gramotnost 2. Ondřej Hrdlička  

2014 městské kolo 6. a 7. roč. Babylon – čtenářská gramotnost 4. Barbora Pavlasová 

2014 městské kolo 5. roč. Babylon – čtenářská gramotnost 5. Alexandra Pelzová  

2014 celorepublikové kolo Výfuk – soutěž kat. M-F KU 2. Václav Zvoníček 

2014 krajské kolo Vybíjená 3. – 5. roč. 3.  

2014 krajské kolo Beach volejbal 8. a 9. roč. 2. Polická + Neradilková 

2014 městské kolo 5. roč Atletický trojboj 1. Tomáš Houzar 

2014 městské kolo 5. roč Atletický trojboj 2. družstvo 5. roč. 

2013 městské kolo Florbal 8. + 9. roč. 4. chlapci 8. a 9. roč 

2013 městské kolo Basketbal 8. + 9. roč 2. chlapci 8. a 9. roč 

2014 městské kolo Futsal 8. + 9. roč 5. chlapci 8. a 9. roč 

2014 městské kolo Zeměpisná olympiáda 6. roč. 6. Petr Chabičovský 
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Ve čtvrtek 12. 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 šest žáků ZŠ Sirotkova, což je v konkurenci všech 
brněnských škol obrovským úspěchem a zároveň skvělou reklamou naší práce.  
Vyznamenáni byli: Jan Bílek, Simona Češková, Dang Anh Dung, Václav Janáček, Terezie 
Přinesdomů, Vilém Raška. 
. 

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. 
Ve školním roce 2013/14 jsme zařadili několik novinek, např. skákací boty, golf, indiaka a 
další. Některým z těchto sportů se budou moci žáci v následujícím školním roce věnovat 
hlouběji v rámci sportovních kroužků.  
Den Země – projektový den zaměřený na poznání a ochranu přírody kolem nás. V oboře 
Holedná bylo připraveno 10 stanovišť s praktickými úkoly ze zdravovědy, ochrany a 
poznávání přírody, základů tělesné zdatnosti a základů orientace v terénu. Třídní kolektivy 
sbíraly body na jednotlivých stanovištích a soutěžily mezi sebou o nepsaný titul nejlepšího 
znalce přírody. 
Záchrana života - akce, při níž žákům 8. tříd ukazují záchranáři ZZS JMK postupy první 
pomoci, resuscitační techniky, vybavení sanitního vozu, seznamují žáky s fungováním 
integrovaného záchranného systému a s postupem jednotlivých složek ZS při záchranné akci. 
Cílem celé akce je prevence úrazů u dětí a osvěta týkající se laické první pomoci. 
Olympiáda 1.- 4. tříd – projektový den na oslavu Dne dětí pro žáky prvního stupně 
Kosáček  – celoškolní pěvecká soutěž 
Povolání a řemesla – celoroční projekt prvního stupně, děti se se svými učiteli a také s rodiči 
seznamovaly s prací jednotlivých povolání, některá řemesla si prakticky vyzkoušely a na 
závěr projektu zpracovaly výstavu na chodbách školy zaměřenou na jednotlivá povolání a 
řemesla. 
Anglický den – žáci na jednotlivých stanovištích řeší praktické úkoly a konverzují 
v anglickém jazyce (např. objednávka jídla v restauraci, koupení lístku na autobus atd.). Ve 
školním roce 2013/14 se jednotlivé učebny, ve kterých se projektový den konal, na chvíli 
staly některou anglicky mluvící zemí. Každá země pak žáky seznámila se svými specifiky a 
přednostmi. Žáci opět plnili praktické konverzační úkoly či řešili hádanky a kvízy zaměřené 
na jednotlivé země.  
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Roztančené vysvědčení - v den vydání pololetního vysvědčení měli žáci výuku etikety a 
základů slušného chování. V tomto roce jsme se v rámci Dne etikety zaměřili na základy 
společenského tance. Úkolem každého žáka druhého stupně bylo naučit se pod vedením svého 
třídního učitele a asistenta z taneční školy základy valčíku a polky. Žáci devátých ročníků 
tento den v tělocvičně školy absolvovali „Minitaneční“ včetně teoretického i praktického 
nácviku společenských pravidel vztahujících se k tématu tanec. Žáci prvního stupně se pod 
vedením svých třídních učitelek učili jednodušším tancům a tanečním stylům dle svého 
výběru – některé třídy tančily country, jiné mazurku či jiné lidové tanečky. 
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. 
Multikulturalita 
V prosinci se uskutečnil projektový den pro žáky 6. roč. s tématem multikulturní výchovy. 
V průběhu dne se jednotlivé třídy zapojily do diskusních a problémových forem skupinové 
práce, a to v tématech „Černobíle“, „Česko a chudoba“, „Rozvíjející se společnost“ a „Napříč 
kulturami“. Jednotlivé sekce koordinovali studenti oboru sociální pedagogiky z PdF MU Brno 
pod vedením naší sociální pedagožky Simony Řádkové. Uvědomění si skutečnosti, že naše 
společnost patří k nejvyspělejším na Zemi, že více než tři čtvrtiny obyvatel světa žijí 
v absolutní chudobě  a bídě, nutnost respektovat lidi bez ohledu na barvu jejich kůže, to vše 
lze považovat za výstup, který je naprosto jedinečný a v myslích dětí zůstane zapsán na 
dlouhou dobu. 
Kyberšikana 
Dalším projektem naší sociální pedagožky byla problematika kyberšikany. Ta je u dětí velmi 
aktuálním tématem, mělo by se o ní mluvit a prevence v této oblasti je naprosto nezbytná. 
Alarmující je, že žáci neznají prostředky, jak se mohou kyberšikaně bránit, jak se jí mohou 
postavit, koho mají požádat o pomoc.  
Formou problémových úkolů si žáci navodili situace, se kterými se mohou setkat a zkoušeli si 
a ověřovali způsoby, jak se jim vyhnout, jak v takovém případě zareagovat. Bohužel bylo 
velmi patrné, že s podobnými situacemi se již většina žáků setkala. Věříme, že tato 
preventivní lekce je v budoucnu dokáže před nebezpečím kyberšikany ochránit. 
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Vykro č 
Projekt Vykroč je organizován Salesiánským střediskem v Žabovřeskách a je určen žákům 7. 
a 8. tříd. Projekt se skládá ze tří programů. Námětem prvních dvou, Vykroč do střediska a 
Vykroč s ostatními, je pomoci správně nasměrovat spolupráci a komunikaci ve třídě a tím 
předcházet sociálně patologickým jevům, zejména šikaně. Aktivity jsou navíc záměrně voleny 
formou zážitkové pedagogiky, takže se žáci poznají v novém prostředí a v nových situacích, 
které jsou zábavou, ale i výzvou. Třetí program vznikl na základě pozitivních ohlasů a dotazů 
na pokračování. Ve spolupráci s mediálním týmem byl tedy vytvořen program pro 8. třídy: 
Vykroč k médiím se zaměřuje na reklamu a sociální sítě, mediální gramotnost a kritické 
myšlení. Jsme rádi, že můžeme touto formou se Salesiánským střediskem spolupracovat, 
jejich projekt je velmi dobře připraven a pomáhá škole působit na osobnostní rozvoj mládeže. 
 
 
Akcí, která nás velmi zahřála u srdce a potěšila přístupem jak žáků, tak rodičů a dalších přátel 
školy, byla charitativní akce Děti dětem, kterou zorganizoval Klub rodičů při ZŠ Sirotkova. 
Děti všech tříd tvořily v rámci výuky pracovních činností a výtvarné výchovy rukodělné 
výrobky, které jsme pak v rámci třídních schůzek nabídli rodičům a zákonným zástupcům 
k zakoupení.  
Cílem akce byla jednak finanční pomoc dvěma rodinám s hendikepovaným dítětem, kterým 
jsme přispěli na zakoupení kompenzačních pomůcek, hlavním záměrem akce nebyla samotná 
finanční pomoc, ale budování pocitu sounáležitosti mezi zdravými dětmi a jejich 
hendikepovanými spoluobčany. Touto a podobnými akcemi se snažíme v dětech pěstovat 
vědomí, že je zapotřebí pomáhat ostatním a starat se o ty, kteří naši pomoc z různých důvodů 
potřebují. 
 
Soutěže 
Kromě projektových dní 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. 
Ve školním roce 2013/14 jsme uspořádali první Yo-yo 
contest v ZŠ Sirotkova (soutěž v jojování). Soutěž měla 
velký úspěch, soutěžilo se v několika kategoriích, od 
začátečníků až po pokročilé soutěžící, kteří mají za sebou 
již několikaletou průpravu v rámci různých kroužků. 
S organizací soutěže nám pomohlo brněnské sdružní 
BYK (Brno YoYo Krew), které se ujalo zejména 
hodnocení a moderování celé akce.  
 
 
Výměnné pobyty 
Již ve školním roce 2012/13 ZŠ Sirotkova navázala 
kontakty se základní školou ve španělském Verges. 
V roce 2012/13 probíhaly videokonference zapojených tříd, žáci si psali emaily a vyměňovali 
si informace o sobě, svých rodinách, své zemi. Na začátku školního roku 2013/14 přijeli žáci 
z Vergés do Brna a strávili tu týden v rodinách svých kamarádů a ve škole. V závěru školního 
roku pak vybraní žáci 8. a 9. ročníků vycestovali do Španělska, aby během týdne, který tam 
strávili poznali odlišnosti života v jiné zemi. Žáci měli připravený bohatý program, který 
zahrnoval jednak pobyt přímo v hodinách na tamní ZŠ, jednak množství exkurzí a výletů do 
okolí městečka, včetně návštěvy Barcelony. Všem se pobyt velice líbil a doufáme, že v tradici 
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výměnných pobytů budeme pokračovat i v dalších letech, budeme se snažit získat i prostředky 
na mobility z některého evropského projektu. 
 
Škola organizovala také množství exkurzí např.: 
 
Přírodopisná expedice Kerberos – exkurze do Moravského krasu pro 9. třídy 
Zeměpisná exkurze do Loštic a Mladečských jeskyní pro 9. třídy 
Exkurze do archeoskanzenu Modrá pro 7. třídy 
Exkurze do HZS JMK 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 
Exkurze do hlavního města Prahy pro žáky 4. tříd 
Ekologický den s Kometou pro žáky 7. tříd 
 
 
Školy v přírodě, LVK, ostatní kurzy 
 
I. stupeň  
Všechny třídy I. stupně se zúčastnily škol v přírodě. 
Místa pobytů letních ŠVP: 
Kopánky, Ramzová, Studnice, Kuklík, Dolní Morava, Kunčice, Blatiny, Sloup, Nový 
Hrozenkov. 
 
II. stupeň  
Z II. stupně využilo možnosti letní ŠVP devět tříd, celkem tedy 230 žáků. 
Místa pobytů letních ŠVP: 
Dolní Morava, Baldovec, Albeř, Prudká, Sloup, Mýtinka 
Vzhledem k nepříznivým sněhovým podmínkám se konala pouze jedna zimní škola v přírodě, 
které se zúčastnilo 31 žáků 9. třídy. 
 
Lyžařské výcvikové kurzy – pro žáky 7. ročníků. Vzhledem k nepříznivým sněhovým 
podmínkám se uskutečnil pouze jeden kurz ve Starém Městě pod Sněžníkem, celkem se 
zúčastnilo 43 žáků. Ostatním žákům sedmých ročníků se lyžařský výcvikový kurz přesouvá 
do dalšího školního roku. 
 
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. 
 

6.4 Akce pro rodiče a širší veřejnost 

 
ZŠ Sirotkova se může pochlubit velice dobrou a oboustranně prospěšnou spoluprací se 
zákonnými zástupci žáků i dalšími subjekty v rámci Žabovřesk i širšího okolí. Aby 
komunikace s partnery školy neprobíhala pouze po formální linii a v rámci formálních 
příležitostí, jako jsou třídní schůzky či hovorové hodiny, pořádá škola několikrát ročně akce, 
na které jsou srdečně zváni také rodinní příslušníci žáků naší školy i přátelé školy. Mezi 
takové akce patří například velmi oblíbené: 
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• Svatomartinský průvod – akce organizovaná Školní družinou. Akce začíná 
společných lampiónovým průvodem ze ZŠ Sirotkova na Rosničku, kde mají 
žáci ŠD připraveno krátké kulturní vystoupení.  

• Adventní dílničky – předvánoční akce pro širší veřejnost. Škola pořádá 
rukodělné dílny s předvánoční tématikou, na kterých si příchozí mohou vyrobit 
vánoční dekorace či drobné dárky. 

• Velikonoční jarmark – akce Školní družiny zejména pro zákonné zástupce 
žáků ŠD.  

• Posezení na dvorečku – tradiční akce na závěr školního roku. Na školním 
dvoře a v přilehlých prostorách je připraven kulturní program a drobné 
pohoštění pro rodiče. Akce je skvělou příležitostí pro neformální rozhovory a 
diskuse mezi rodiči a pedagogy i příležitostí pro stmelení učitelského sboru i 
rodičů v rámci třídních kolektivů. 

 

7. Poradenské služby v základní škole 

 

7.1 Údaje o odborných pracovnících  
 
7.1.1 Počty 
 
 
 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 ano 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 0 1 0 
školní metodik 
prevence 

1 1 0 

školní psycholog 0 0 0 
školní speciální 
pedagog 

1 1 0 

 
7.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
 
Výchovná poradkyně dokončila specializační studium potřebné pro výkon funkce. 
Školní metodik prevence pro II. stupeň si v současné době na žádost školy rozšiřuje 
kombinaci o angličtinu. Po dokončení tohoto studia nastoupí na specializační studium. 
Pro školního metodika prevence pro I. stupeň se hledá akreditovaný kurz pořádaný v Brně. 
 
7.1.4 Sociální pedagog  
V rámci spolupráce s PdF MU Brno byla v naší škole nově zavedena pozice sociálního 
pedagoga. Úzkou spoluprací s výchovnou poradkyní a preventisty patologických jevů 
připravuje v průběhu školního roku projekty (lekce) na ožehavá témata, která je třeba řešit. 
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K takovým ročníkovým projektům patřila např. Kyberšikana nebo Multikulturalita. Ve 
spolupráci s třídními učiteli je sociální pedagožka zvána do třídnických hodin, kde pomáhá 
s řešením aktuálních problémů v kolektivu (Sám za sebe nebo v týmu, Hrajeme si 
s pohádkami, Šikana, Komunikace atd.). Stejně tak ve spolupráci s vyučujícími výchovy 
k občanství, výchovy ke zdraví apod. připravuje lekce k aktuálně probíranému učivu. 
 

 
 

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 
 

7.4 Individuální integrace 

 
  
 

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. 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 4. 1 
Vývojové poruchy chování 1., 2., 6., 7., 8. 5 
Vývojové poruchy učení 5., 6., 7., 9. 7 
Tělesné postižení 5. 2 
Celkem  15 
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8. Granty a projekty EU 

 

8.1 Projekt EU-peníze školám 

 
 V září 2013 byl úspěšně ukončen projekt EU – peníze školám, v rámci kterého škola 
získala 3 567 164 Kč na materiální vybavení školy, platy učitelů a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Finanční prostředky jsme využili na vybavení všech učeben 
interaktivními tabulemi, na nákup sad tabletů a hlasovacích zařízení pro interaktivní tabule, 
nákup GPS navigací a notebooků pro učitele. 

V rámci projektu jsem si vytvořili celkem 1512 příprav většinou na využití 
interaktivních tabulí nebo hlasovacích zařízení. Bylo odučeno 206 hodin českého jazyka 
v rámci individualizace výuky. Proběhlo osm školení na práci s interaktivní tabulí a šest 
školení na zavádění IT do výuky. 
 

8.2 Projekt EU-OPVK „Matematicko-fyzikální cvi čiště“ 

 
 Přestože je výuka matematiky a fyziky v naší škole na výborné úrovni, máme 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 byl vybudován soubor  třiceti stanovišť, na nichž mají žáci k 
dispozici pomůcky pro různé tématické oblasti předmětů M a F. K těmto stanovištím byla 
vypracována metodika, která učitele vede při výuce na stanovišti. Dále byly zpracovány 
pracovní listy, které žáci při práci na stanovištích vyplňují. Smyslem projektu je  přiblížit 
všem žákům praktickou stránku tematických okruhů na skutečných předmětech a zařízeních. 
Celkové náklady na projekt činily cca 1,9 mil. Kč, z nichž 85 % byla hrazena ze 
strukturálních fondů EU a zbylá část ze státního rozpočtu ČR. Největší část finančních 
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prostředků byla 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,…). 

 
 

Ve školním roce 2013/14 probíhalo zejména ověřování pracovních listů a metodik, 
dokoupili jsme další pomůcky pro doplnění některých témat a během několika akcí pro 
veřejnost jsme cvičiště představili zákonným zástupcům žáků a přátelům školy. 
Cvičiště je instalováno na školní zahradě a je určeno pro žáky I. i II. stupně. 
 

9. Hodnocení školního roku 2013/2014 za jednotlivé předmětové komise 

 

9.1 Metodické sdružení pro I. stupeň 

Hlavní náplní činnosti byla organizace a plánování školních i mimoškolních akcí, 
příprava a realizace projektů, příprava učebních materiálů, konzultace vyučovacích forem a 
metod, výchovně vzdělávací problémy žáků, informace ze seminářů.  
 Ve výuce jsme pravidelně pracovali s interaktivními tabulemi, pokračovali jsme 
v tvorbě digitálních učebních materiálů.  
  
Připravili a realizovali jsme projekty:  
 

o „Povolání v běhu času“ 
o „Den Země“ (individuálně) 
o „Zdravé zuby“ 
o „Veselé zoubky“ 
o „Den zdravé výživy“ 

 
Všechny třídy 1. stupně absolvovaly školy v přírodě v rozsahu 5-8 dní.  
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Podařilo se nám podpořit zájem žáků a četbu: nabídkou KMČ, literárních pořadů 

pořádaných KJM, besedami o dětské literatuře a vedením čtenářských deníků, recitační 
soutěží.  

 
Dlouhodobě se velmi daří spolupráce s:  

o CVČ Lužánky a Bystrouška – výukové programy s přírodovědnou, literární a 
uměleckou tematikou 

o Městskou policií – chování chodce v silničním provozu 
o Dopravním hřištěm – centrum Amavet, teoretická+praktická výuka pravidel 

silničního provozu 
o Školní družinou 
o Vedoucími zájmových kroužků  

 
 

Dodržujeme ekologické aspekty v jednotlivých předmětech, environmentální aktivity 
– třídění odpadu, sběr papíru, sběr uzávěrů PET láhví na konkrétní postižené dítě. Velmi 
dbáme na estetické prostředí tříd a chodeb, na zdravý životní styl, prevenci šikany, pohodu 
prostředí a kvalitní mezilidské vztahy.  

Podle potřeby jsme do třídnických hodin zařazovali programy sociální pedagožky 
Mgr. Simony Řádkové, zaměřené na vztahy v kolektivu a řešení konfliktních situací.  

 
Realizovali jsme zájezd žáků 4. ročníků do Prahy (v rámci učiva vlastivědy). Žáci 

navštívili různá brněnská divadla a besedovali s hercem Janem Budařem.  

 
Jsme velmi hrdi na účast a výsledky našich žáků v různých soutěžích (viz Přehled soutěží).  

 
I nadále jsme spolupracovali s MŠ Žižkova a MŠ Fanderlíkova – návštěva budoucích 

prvňáčků v 1. třídách, návštěva vyučujících na TS v MŠ, pro rodiče a budoucí prvňáčky byl 
realizován Den otevřených dveří s ukázkou výuky na interaktivních tabulích+výuky klasické. 
Úzce spolupracujeme s učitelkami MŠ – řešení některých výchovných a vzdělávacích 
problémů nových prvňáčků.  
Velmi úspěšný byl zápis do 1. tříd. Zapsali jsme 107  dětí.  
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 Velmi kladně hodnotíme spolupráci žáků 9. a 1. tříd – akce, návštěvy, patronát, 
slavnostní pasování prvňáčků, slavnostní rozloučení s deváťáky.  
 

Velmi pozitivní dopad na výuku žáků s SPU má práce speciálních pedagožek, které 
jim pomáhají lépe zvládnout učivo nejen ČJ. Se žáky s SPU pracujeme podle pokynů MŠMT, 
úzce spolupracujeme s PPP, problémy pravidelně konzultujeme s pracovnicemi PPP Zachova.  
 

Na vysoké úrovni byla spolupráce s rodiči, podařilo se nám je „vtáhnout“ do 
výchovně-vzdělávacího procesu. Jako příklady je možno uvést:  

o návštěva  letiště v Tuřanech 
o návštěva textilní továrny v Lomnici u Tišnova 
o návštěva stomatologicko-preventivní ordinace 
o návštěva veterinární ordinace 
o návštěva jeskyní v Moravském krasu 
o spolupráce při zajišťování škol v přírodě, školních lékárniček a mnoho dalších 

 
K utužení dobrých vztahů s rodiči přispělo rovněž neformální setkání při zahradní 

slavnosti a vánoční tvoření.  
Běžnou součástí vzdělávacího procesu je sebehodnocení a vedení žáků ke vzájemnému 

hodnocení.  
 

9.2 Předmětová komise českého jazyka 

 
Ve školním roce 2013/2014 byla koncepce předmětu zaměřena na problematiku jazykových a 
literárních schopností a dovedností v rámci výukového projektu Nastane konec básníků 
v Čechách? Na žáky působilo aktualizování známých básní pozitivně, některé z nich vedlo 
k tvorbě vlastních básní a odhalili tak svůj skrytý talent. Vzrostl zájem o recitační soutěž. 
 
Projekty a soutěže 
Pokračoval projekt naší školní speciality – 6. ročník Pravopisné olympiády. 
V kategorii 6. – 7. tříd zvítězila Erika Do ze 7. D a v kategorii 8. – 9 . tříd se o 1. místo dělil  
Edi Masař s Lucií Walterovou, oba z 9. B. 
Vybraní žáci 8. – 9. ročníku se zúčastnili každoroční Olympiády v českém jazyce. 
Letošní recitační soutěž vynikla vysokou úrovní přednesu žáků a širokým výběrem 
recitovaných autorů v návaznosti na letošní výukový projekt Nastane konec básníků 
v Čechách? Vedle recitace básní se objevil i přednes prozaického textu. V kategorii 5. tříd 
zvítězila Hana Markesová z 5. C a v kategorii 6. a 7. tříd zvítězila Zuzana Markesová ze 7. 
B. Obě žákyně se zúčastnily okresního kola recitační soutěže Dětská scéna 2014 a byly ve 
velké konkurenci úspěšné. Hana Markesová z 5. C zapůsobila na obecenstvo svým projevem 
a byl jí udělen diplom Cena diváka.  Zuzana Markesová ze 7. B získala Diplom za působivý a 
kultivovaný přednes a přesvědčivý výraz.  
Žáci 5. - 7. ročníku se zúčastnili školního kola soutěže Babylon aneb rozumíme si?, která byla 
věnována čtenářské gramotnosti. V městském kole soutěže si naši žáci v konkurenci 24 škol z 
Brna a okolí vedli výborně. V kategorii  6. + 7. jsme získali 1., 2., 4. a 7. – 10. místo, 
v kategorii 5. žáci obsadili 5., 6., 9. a 14. místo. Vyhráli v soutěži, ve které šlo o porozumění 
psanému textu, o vyhledávání informací a posouzení obsahu a formy textu, což jsou pro žáky 
v současné počítačové době úkoly nelehké.  
Své schopnosti přesného vyjadřování využili žáci v letošní celoškolní soutěži Jazykolamy 
nám jazyk nezlomí aneb zlom si svůj jazykolam. 
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Materiální a technické zabezpečení 
předmětu  
Knihovna se rozrostla o 22 ks 
Slovníku cizích slov a 32 ks titulu 
Špaček v porcelánu aneb etiketa. Pro 
žáky 5. tříd byly do čtení zakoupeny 
bohatě ilustrované Klasické 
pohádky. Vyučující mají k dispozici 
počítačovou učebnu, osobní CD 
přehrávače, notebooky, ve všech 
třídách jsou nainstalovány 
interaktivní tabule. 
 
Spolupráce a vzdělávání 
Vyučující češtiny letos pokračovali 
v dalším vzdělávání návštěvou 
školení Práce s chybou a Alternativní 
metody a formy práce v hodinách ČJL., obojí od agentury Descartes. Osvědčila se nám 
spolupráce se spec. pedagožkou navštěvující pravidelně naši školu a letos poprvé jsme měli 
možnost navázat spolupráci s PdF MU v oblasti praxe studentů. Praxe v češtině se osvědčila, 
byla přínosná pro obě strany a sekce českého jazyka by v ní chtěla pokračovat i v dalších 
letech. 
 

9.3 Předmětová komise anglického jazyka 
 
Struktura výuky 
Anglický jazyk vyučuje v ZŠ Sirotkova  devět pedagogických  pracovníků . Na I. stupni se 
začíná s výukou cizího jazyka od 3. ročníku (s hodinovou dotací 3 hodiny ve 3. ročníku a dále 
4. vyučovací hodina ve 4. a 5. ročníku). Na II. stupni je hodinová dotace vždy 3. vyučovací 
hodiny, v 8. ročníku je zařazena ½ hodinová dotace konverzace v anglickém jazyce. Ve 
školním roce 2013/2014 došlo k úpravě ŠVP, do kterého byly začleněny Standardy pro 
základní vzdělávání, v souladu s pokyny MŠMT. Jejich implementace  a následná aplikace 
v tematických plánech a výuce byla systematicky vyhodnocována vedením školy a předsedou 
Pk Aj v rámci hospitací. Výuka reflektuje všechny jazykové dovednosti (poslech, porozumění 
cizojazyčnému textu, psaní) se specifickým zaměřením na rozvoj komunikačních dovedností 
a kompetencí (simulace reálných situací, Callanova metoda, Sugestopedie). 
V rámci Pk Aj probíhají pravidelně srovnávací testy všech žáků, a to paralelně napříč 
jednotlivými ročníky, vždy na konci školního roku ( začátek června). Výsledkový percentil se 
pohybuje v rozmezí 80%-95% na I. stupni a 56% - 81% na II. stupni v závislosti na tom, 
jedná-li se o matematickou, či nematematickou třídu. 
 
Výukové materiály a pomůcky 
Výukové materiály pochází z nakladatelství Oxford University Press, na I. stupni jde o řadu 
učebnic Chit Chat 1 a 2 (3. a 4. ročník), od 5. ročníku pak nastupuje osvědčený titul Project 1-
5 3rd edition, se kterými se pracuje ve formě e-books na interaktivních tabulích. Vyučující 
zároveň pracují v rámci e-learningu se sadou 30 tabletů,  využívají školní elektronický portál 
MOODLE a hlasovací zařízení k interaktivním tabulím ActiVote. V rámci rozvoje čtenářské 
gramotnosti je ve škole k dispozici knihovna cizích jazyků, ve které mají žáci možnost 
vypůjčit si literaturu z nakladatelství OUP, a to jak klasické romány z edice Dominoes, 
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upravené pro studenty angličtiny, tak knihy z edice Read & Discover, které jsou založeny na 
metodě CLIL. 
 
Soutěže, akce 
V průběhu celého školního roku mají žáci možnost setkat se s angličtinou i jinou formou než 
v běžném vyučování. Pro ty, kteří se studiem jazyků začínají, je připraveno pasování žáků 3. 
ročníků anglickou královnou, v září si připomínáme Den jazyků. Koncem listopadu je pro 

žáky 9. tříd připravený projektový 
den Thanksgiving Day, který má za 
cíl formovat a rozvíjet kulturní, 
společenské a estetické kompetence 
studentů.  K prohlubování 
komunikativních znalostí spolu s 
rozvojem slovní zásoby je určen 
celoškolní projekt žáků II. stupně 
English Day, který byl ve školním 
roce 2013/2014 zaměřený na 
anglicky hovořící státy. V školním 
roce se uskutečnila školní kola 
jazykových soutěží pro I. stupeň 
English Jungle a II. stupeň 

Olympiády v anglickém jazyce; vítězové školního kola se umístili na 2. (Tadeáš Knappe, 3.C) 
a 6. místě (Nikola Iványiová, 6.C) v městské soutěži. 
 

 
 
Kroužky 
 Pro žáky 1. a 2. tříd je určen zájmový kroužek Angličtina hrou, a to vždy jednou týdně 
po dobu 45 minut. Žáci zde získávají formou her a  písniček své první zkušenosti s cizím 
jazykem. Pro nadané žáky je určen kroužek Přípravy ke Cambridgeským zkouškám. Studenti 
jsou zde připravováni našimi vyučujícími ke Cambridgeským zkouškám YLE ESOL Exams – 
Starters, Movers, Flyers. V tomto školním roce se kurzu zúčastnilo 112 žáků, z nichž se 60 
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přihlásilo k závěrečnému absolvování  jedné ze zkoušek, které všichni přihlášení složili 
s velmi vysokou mírou úspěšnosti.  
 
Spolupráce s ostatními subjekty 
 Naše škola spolupracuje při výuce cizích jazyků se třemi rodilými mluvčími 
(USA,AUS), kteří se přímo, ve spolupráci pod vedením učitelů, zapojují do běžných hodin 
angličtiny. Při přípravě na mezinárodní jazykové zkoušky naše škola spolupracuje s 
 certifikovaným zkouškovým  centrem P.A.R.K., které zajišťuje závěrečné testování. 
Celoroční projektová mezinárodní spolupráce žáků 8. a 9. tříd s partnerskou školou ve 
španělském Verges byla završena vzájemným výměnným pobytem  40 katalánských studentů 
v Brně a 30 studentů ZŠ Sirotkova v hostitelských rodinách v Katalánsku. V rámci účasti na  
projektech EU na naší škole ve II. pololetí (leden – červen) působil zahraniční asistent v rámci 
programu Comenius Yavuz Akbas, absolvent university v Istambulu, který se podílel na 
výuce v hodinách fyziky. Během školního roku probíhala spolupráce s Pedagogickou fakultou 
MU v rámci profesního vidění učitelů angličtiny (viz. DVPP). 
 

 
 
DVPP 
Ve školním roce absolvovali vyučující tato školení – Mgr.Báčová – e-learning (Open Agecy) , 
Mgr.Valouchová – OUP New Project 4th edition (Tom Hutchinson), Mgr.Kučmerčík – OUP 
Digitáln výukové materiály, Mgr.Kříž – OUP Digitální výukové materiály, Profesní vidění 
učitelů angličtiny + videokluby PdF MU ve spolupráci s Grantovou agenturou ČR). 
 
Shrnutí 
 Silné stránky: Pk Aj se může opřít o maximální podporu vedení školy, vysokou 
profesionalitu (všichni vyučující jsou aprobováni na výuku anglického jazyka), kolegiální a 
týmovou spolupráci jednotlivých členů. Během vzdělávacího procesu jsou využívány moderní 
výukové prostředky e-learningu, které jsou vhodně kombinovány s klasickými metodami. 
Velkou výhodou je používání živého jazyka rodilými mluvčími. 
Možná rizika: Velké pracovní nasazení jednotlivých vyučujících vede k nedostatku 
příležitostí pro absolvování dalších vzdělávacích kurzů. 
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9.4 Předmětová komise německého jazyka 

 
Německý jazyk se vyučoval v roce 2013/2014 jako další cizí jazyk, který si žáci mohli zvolit 
dle svých priorit (2krát hodina týdně v 7., 8., 9. ročníku). Ve zmíněném roce jsme měli jednu 
skupinu začátečníků v 8. ročníku (3 hodiny týdně), kteří si NJ nevybrali v 7. ročníku. Celkem 
jsme měli devět skupin NJ, celkem 147 žáků. Počet žáků ve skupině byl 13-19 žáků. 
Výuka byla zaměřena především na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A1 
podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Proto byl kladen velký důraz na 
dialogy, čtení s porozuměním, samostatný ústní a písemný projev. 
Kladně hodnotíme dobré materiální a technické zabezpečení výuky – učebnice Deutsch mit 
Max 1, 2, PS, CD přehrávač, PC výukové programy, IT, časopis Hurra! pro vyučující, 
možnost kopírování a tisku různých doplňkových materiálů. Byly zakoupeny nové 
dvojjazyčné ilustrované slovníky (každá vyučující má 10 ks, další 4 ks ještě dostane). 
Při výuce žáků s VPU byla dodržována konkrétní doporučení PPP podle typu poruchy. 
Při výuce byli žáci aktivizováni hrami, dramatizací, rapy, apod. Vedle frontální výuky se 
osvědčila skupinová a partnerská práce. 
Zaměřili jsme se na rozvoj klíčových kompetencí (kompetence k učení, k. k řešení problémů, 
k. komunikativní, k. sociální a personální, k. občanské a pracovní). 
Každý žák si od 7. ročníku vede portfolio, kam si ukládá své miniprojekty, případně i 
opakovací testy. Úspěšné projekty žáků prezentujeme na nástěnce NJ. 
Do tematického a časového plánu jsme zařadili následující ročníkové projekty: 
 
Květen 2014 – Den německé a rakouské kuchyně 
Do této akce se zapojili nejen žáci, ale i jejich 
rodiče. Zvláštní poděkování patří paní učitelce 
Lence Polické, která nám se skupinou žáků 9. 
ABC pomohla část jídel připravit v rámci výuky 
vaření. 
 
 
 
 
 
 
16.5. 2014 jsme navštívili Österreich Institut Brno. Zde se žáci zapojili do výukového 
programu pro 7. ročník „Lustiges Lernen“ (Veselé učení). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spolupráce s rodiči byla dobrá. Mnozí rodiče se 
snažili svým dětem pomáhat s přípravou na 
výuku. Případné problémy byly řešeny individuálně. 
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9.5 Předmětová komise španělského jazyka 

Španělský jazyk je v ZŠ Sirotkova vyučován jako druhý cizí jazyk od sedmého ročníku, 
s hodinovou dotací 2 hodiny týdně. Žáci si mohou vybrat z nabídky minimálně dvou jazyků, 
ve školním roce 2013/14 si vybírali z nabídky německý nebo španělský jazyk. Žáci pracují 
s moderními učebnicemi a pracovními sešity Chicos y Chicas 1 (Libro de alumno) a Chicos y 
Chicas 1 (Cuaderno de ejercicios). 

Vyučující při výuce využívá metody činnostního a projektového vyučování, žáci využívají 
velké množství názorných a didaktických pomůcek, např. notebook, rádio, didaktické hry 
(koupené i vyrobené), sedáky při výuce mimo lavice, mapy, míčky, vlajky a další pomůcky. 
Žáci pracují individuálně, ve dvojicích i ve větších skupinách. Důraz při výuce je kladen na 
aktivní zvládnutí jazyka, a to jak při vlastní komunikaci v cizím jazyce, tak při vyhledávání 
informací a jejich zpracování. 
 
Projektové dny 

Komise španělského jazyka do výuky pravidelně zařazuje projektové dny menšího rozsahu 
s tématikou vztahující se ke španělsky mluvícím zemím. V uplynulém školním roce to byly 
například tyto projektové dny: 

 
Hispánský den (“Descubrimiento de América”)  
soutěž na oslavu objevení Ameriky (7. + 8. ročník 
dohromady, práce ve skupinkách po 4) 
 
Den Španělské ústavy (“Familia Real”)  
soutěž na téma španělská královská rodina (7. + 8. 
ročník zvlášť, práce ve skupinkách po 4) 
 
Katalánský den (Visita de Cataluña)  
vypracování projektu na téma co má společné a co odlišné Katalánsko a Morava (práce v 
hodinách ve skupinkách s Katalánci) 
 
Vánoční den (den věnovaný španělským vánočním tradicím) 
 
Valentýnský den (“Mi media naranja”)  
velká opakovací soutěž (7. + 8. ročník zvlášť, 
práce ve dvojicích) 
 
Den španělského jazyka (“Como poco coco 
como, poco coco compro”) 
soutěž zaměřená na osvojení si slovní zásoby na 
téma nakupování (ovoce a zelenina) 
 
Nahrání společného videoklipu ke španělské 
písničce „Me gustas tú“ 
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Spolupráce 
celý pedagogický sbor (vyučující cizích jazyků), ale především vedení, které nám moc 
pomáhalo a podporovalo nás :-) 
FF MU - kroužek na podporu Nadace Inka 
 
Úspěchy 
rozjetí španělského jazyka jako druhého cizího jazyka na ZŠ Sirotkova (metodika) 
realizace několika úspěšných projektových dnů, které měly u dětí velký úspěch 
zprovoznění e-learningové podpory pro děti i rodiče (slovní zásoba ke stažení, prázdinový e-
book, písničky, online hry, quizlet, kartičková metoda výuky atd., jazykový pas a jazykové 
portfolio po každém tématu)  
systematické zavedení měsíčních projektů místo domácích úkolů 
a především to, že většinu dětí španělský jazyk baví (dle závěrečného dotazníčku) 
 
Rezervy 
vypracování podpory pro interaktivní tabule 
tvorba a využití dalších motivačních her a didaktických pomůcek ve výuce  
 

9.6 Předmětová komise matematiky 

 
Výuka matematiky je v ZŠ Sirotkova na vysoké a moderní úrovni. Zejména se velmi 
zkvalitnila využíváním interaktivních tabulí v hodinách a nákupem různých pomůcek do 
matematiky prostřednictvím projektu Matematicko –fyzikální cvičiště.  
 
Vyučující matematiky :  
- věnují speciální péči dyskalkulikům, 
 - 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,  
- 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. 
- rozvíjí se formou školení. Účast na školení zaměřené na činnostní učení – prof. Hejný; 
školení týkající se  finanční gramotnosti; školení jak pracovat  s dyskalkuliky, výměna 
zkušeností  se ZŠ Letovice. 
 
Soutěže        
Jako každý rok, tak i v letošním školním roce se naše škola účastnila velkého počtu 
nadstandardních, ale i běžných matematických soutěží. Mezi ty běžné řadíme soutěže, které 
jsou pořádány Ministerstvem školství ČR. Jsou to olympiády a Pythagoriády. Naši žáci 
v těchto soutěžích dosahují každoročně vynikajících úspěchů. Předkládáme Vám výsledky 
našich žáků v městských kolech v konkurenci žáků víceletých gymnázií a ostatních 
základních škol z celého Brna: 

• Matematické olympiády 
o 5. ročník: 1.místo obsadil Dang Anh Dung, žák třídy 5.B, 5. místo Houzar 

Tomáš z 5.B a Petřvalský Max z 5.B. Úspěšnými řešiteli se stali žáci 
Bretterová Kateřina z 5.A a  Malota Drahomír z 5.B. 
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o 6. ročník: 3. místo obsadil Janáček Václav, žák třídy 6.D. Úspěšným řešitelem 
se stal žák Marcel Mravec ze 6.C. 

o 7. ročník: 1.místo obsadila Simona Češková ze 7. C, 2. místo Jan Bílek ze 7.D 
a Terezie Přinesdomů ze 7. C, 3. místo Vilém Raška ze 7. D, 5. místo Petr Bém 
ze 7.C. Tito žáci byli jedinými zástupci z řad základních škol.Úspěšnými 
řešiteli se stali  Gőghová Zuzana, Ergensová Sofie, Kučerová Alžběta, 
Prostějovská Adéla, Plešingerová Sára, Viktor Grim a Zvoníček Václav, 
všichni ze 7.C, Mádrová Anna, Grycová Kateřina, Holík Jakub ze 7.D. 

o 8. ročník: 5. místo obsadila Kristýna Jansová z 8.C a úspěšnými řešitelem  se 
stal Martin Váňa z 8. C. Jejich umístění je o to cennější, že společně se dvěma 
žáky ze ZŠ Křídlovická se probojovali mezi zástupce žáků z řad gymnázií. 

o 9. ročník: Úspěšnými řešiteli se stali Anna Bretterová z 9.C a Petr Šilling 
z 9.B. Oba postoupili do krajského kola., do něhož  postoupilo 41 žáků z Brna-
města a  jen pět žáků bylo ze základních škol. Úspěšní řešitelé jsou žáci, kteří 
dosáhli vždy více než polovinu bodů, které mohli získat. 

• Pythagoriády: 
o 5. ročník: 1. místo obsadil Houzar Tomáš z 5.B a Pelzová Alexandra  z 5.A; 2. 

místo Hladík Jan z 5.C, 3. místo Kopuletý Vilém z 5.C, 4. místo Bretterová 
Kateřina z 5.A a Dang Anh Dung z  5.B. 

o 6. ročník: Úspěšnými řešiteli se stali žáci Mareček Tomáš, Lesník Matyáš, 
Stránská Michaela všichni z  6.C a Janáček Václav ze 6.D. 

o 7. ročník: 4. místo obsadil Zvoníček Václav ze 7.C. 
o 8. ročník: 1. místo obsadila Kristýna Jansová z 8.C. 

Úspěšní řešitelé jsou žáci, kteří získali 9 a více bodů z 15 bodů. 
• Společnost Mensa ČR pořádá soutěž  Logická olympiáda, probíhá přes internet a ti   
nejlepší se účastní celorepublikového kola v Praze. Každoročně máme zastoupení 
v krajském i celorepublikovém kole. Letos jsme měli 9 zástupců v krajském kole. Do 
celorepublikového kola postoupili Vojta Marek, Kristýna Čáslavská, oba ze 4.A a 
Tomáš Houzar z 5.B. Všichni si vedli skvěle, obsadili 20., 39. a 45. místo z 65 
soutěžících. 

• Převážně žáci 8. a 9. tříd se účastní soutěže finanční gramotnost. 
• Všichni žáci, kromě žáků prvních tříd se účastní mezinárodní soutěže Matematický 
klokan. 

• Úspěšnou soutěží pro žáky prvního stupně je Miniolympiáda.   Úspěšnými řešiteli 
se stali žáci – Marek Vojtěch ze 4.A, Roblíčková Alena ze 4.C , Košťál Patrik ze 4.C, 
Le Mai Chi ze 4.C , Klofandová Veronika ze 4.C, Nevrlý Vojtěch ze 4.B a Polický 
Denis ze 4.B. 

• Žáci pátých tříd se účastní brněnské soutěže Mateso, kterou pořádá ZŠ Kuldova a 
v níž se nám v letošním roce jako v jedné z mála soutěží nepodařilo umístit se na 
čelních místech. 

• Na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno se soutěže MF Náboj zúčastnila dvě 
družstva žáků a žákyň ze třídy 8.C. Tuto soutěž  žáci absolvovali úplně poprvé. Tým 
ve složení Vojtěch Bžatek, Olga Krumlová, Tereza Káňová, Jan Kotas se umístili 
v konkurenci žáků víceletých gymnázií na krásném 10. místě v rámci brněnského 
regionu a na 49. místě v rámci republiky ze 114 týmů. Druhý tým ve složení Kristýna 
Jansová, Cyril Coufal, Sabina Večeřová, Filip Jordánek se umístil ve druhé polovině  
všech soutěžících týmů. 

• Ve velké oblibě je v poslední době soutěž Brloh  a Technoplaneta. Soutěže jsou 
založeny na řešení šifer, kde je nutno uplatnit logické myšlení. V soutěži Brloh  se tým 
třídy  ve složení Tereza Káňová, Kristýna Jansová, Olga Krumlová  a Vojta Bžatek 
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probojoval do nejužšího finále, které se konalo na Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše 
14.  Finále se účastnilo pouze 14 z 318 týmů z celé republiky a v tomto finále náš tým 
obsadil mezi základními školami druhé místo, v rámci všech škol včetně gymnázií 
místo čtvrté. 

• V soutěži Technoplaneta tým ve složení Tereza Káňová, Kristýna Jansová, Olga 
Krumlová, Sabina Večeřová a Natálie Neradilková  se probojoval do 
celorepublikového kola, které se konalo v Praze. Zde obsadily 4. místo z padesáti 
soutěžních týmů. 

• 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 pro 
ostatní brněnské i mimobrněnské školy. Dále pořádáme vánoční turnaj v logické hře 
Sudoku – školní kolo i městské kolo a školní turnaj v Piškvorkách. Dále na naší škole 
organizujeme městské kolo v Matematické olympiádě pro žáky 7. tříd. 

      
Vedení školy umožnilo vyučujícím matematiky zajistit svůj předmět materiálně i technicky. 
Každý vyučující má k dispozici svůj notebook, ve všech třídách jsou interaktivní tabule, pro 
děti jsou k dispozici k zapůjčení kalkulačky, matematické tabulky, různé druhy sbírek, 
modely těles. 
    V loňském školním roce se PKM a PKF společně podařilo vyčerpat prostředky z projektu 
Matematicko-fyzikální cvičiště v úhrnné výši cca 900 000,- Kč. Z toho celkem 390 000,- Kč 
bylo vynaloženo na nákup pomůcek. Tyto pomůcky jsou určeny ke zpopularizování 
matematiky a fyziky pomocí praktické výuky. Kvůli přístupnosti způsobu využití pomůcek 
byly vypracovány pracovní a metodické listy ke každé sadě pomůcek. Těžištěm výdajů jsou 
nákupy různých měřidel, těles a  dalších pomůcek, které umožňují fyzickou aktivitu žáků 
v hodinách (měření, vážení, …). Do projektové výuky jsou zapojeni všichni vyučující a žáci 
2. stupně. Byť je udržitelnost projektu stanovena na nulovou dobu, s chutí a nadšením budeme 
tyto pomůcky dále využívat a realizovat hodiny matematiky  tak, jak jsme si vytyčili v rámci 
projektu.   
    P. 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. 
Předmětová komise matematiky úzce spolupracuje s Klubem Mensa, který slouží k rozvoji 
logického myšlení,  k prohlubování znalostí z různých oblastí. Vyučující matematiky se podílí 
na schůzkách, které právě vedou k rozvoji logického myšlení -  řešení různých kvízů a hraní 
logických her. 
 

9.7 Předmětová komise zeměpisu 

Školní rok 2013/2014 byl i pro výuku zeměpisu velice úspěšný.  Podařilo se nám splnit 
všechny cíle, které jsme si na začátku školního roku naplánovali. 
  
    V září jsme pro doplnění učiva o České republice uspořádali exkurzi do Mladečských 
jeskyní a  prohlídku výrobny Olomouckých syrečků v Lošticích. 
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   V 8.ročníku jsme v listopadu navštívili přednášku Tajuplné Mexiko. Tento program přiblížil 
žákům život v Latinské Americe a vhodně doplnil probírané učivo.  
 
   Pro 6. ročník jsme opět zařadili návštěvu brněnského planetária, kde jsme měli možnost 
sledovat 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. Náplní této výuky je rozšířit a doplnit učivo probírané v hodinách zeměpisu. 
Žáci během této výuky 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 zvýšená fyzická 
aktivita). Po absolvování jednotlivých prohlídek žáci vyplňují pracovní listy, díky kterým si 
nově získané poznatky lépe zapamatují. 

Další významnou náplní této výuky bylo seznámení se a práce s GPS. Po hodinovém 
proškolení na obsluhu tohoto přístroje se žáci rozdělili do dvojic a absolvovali orientační běh 
podle GPS souřadnic.  
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9.8 Předmětová komise chemie 

 
Výuka chemie probíhá dvakrát týdně v odborné učebně vybavené dataprojektorem, 

interaktivní tabulí a připojením na internet. V učebně se také nachází demonstrační stůl, kde 
vyučující ukazuje žákům pokusy k právě probírané látce nebo si některé pokusy mohou děti 
vyzkoušet samy. Během roku každá třída provádí tři laboratorní práce, při kterých jsou 
používány chemické pláště. Děti se tak v praxi učí základy bezpečnosti při práci 
s chemikáliemi a osvojují si jednoduché chemické techniky. 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 je často využíváno činnostní učení – pexeso, 
kvarteto a plno jiných her, děti se učí, aniž by si to uvědomovaly. Na webových stránkách 
naší školy mají děti, v případě absence, možnost stáhnout si zápisy z jednotlivých hodin. Dále 
jsou zde k dispozici testy na domácí procvičování učiva. Žáci 9. ročníku se zájmem o chemii 
se jako každoročně zapojili do dvou chemických soutěží, a to KORCHEM neboli 
korespondenční kurz chemie a Chemická olympiáda. O stále se zvyšujícím zájmu o 
přírodovědné předměty se zaměřením na chemii svědčí i fakt, že se čtyři žáci hlásili na SPŠ 
chemickou, jedna žákyně na laboratorního asistenta na SPŠ zdravotní a všichni byli přijati. 

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

rovnice a příklady, je naší snahou přiblížit jim chemii běžného života pomocí exkurzí. 
V loňském roce absolvovali žáci 8. ročníku výukový program v Krásensku 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 Krásenska. 

Velmi úzce spolupracujeme se SPŠ chemickou v Brně - zapojili jsme se  do projektu, 
který nese název Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky 
chemie na ZŠ. Nejdříve děti absolvovaly přednášku zaměřenou na bezpečnost a historii 
chemie, dále 
absolvovaly dvě 
tříhodinová 
laboratorní cvičení (v 
listopadu a březnu) na 
této střední škole. Při 
prvním cvičení vedl 
žáky pedagog SPŠ, ve 
druhém naše děti učili 
jejich studenti. Vše se 
u žáků setkalo s velmi 
pozitivním ohlasem, 
příští rok je ještě čeká 
exkurze do firem 
Vinselekt Rakvice a 
Gumotex Břeclav. 
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9.9 Předmětová komise přírodopisu 

 
Akce ve školním roce 2013/2014 

 
• BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 
 
Tématem biologické olympiády bylo SVĚTLO A BARVY V PŘÍRODĚ. 
Školního kola se v kategoriích C (8. a 9.roč.) a D (6. a 7.roč.) celkem zúčastnilo 40 žáků, 
v kategorii D zvítězila Z.Göghová ze 6.D a v kategorii C K.Svobodová 9.C. 
 
Kategorie D 
1.místo Z. Göghová 7.C 
2.místo M.Tarabová 6.C 
3.místo Z.Markesová 7.B 
 
Kategorie C 
1.místo K.Svobodová 9.C 
2.místo A.Sedláčková  8.A 
3.místo K.Jansová 8.C 
 
 
 

• PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 
 

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve 
spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. 
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Celkové vyhodnocení a zpracování statistik za celou Českou republiku se provádí v centru v 
Olomouci. Nejúspěšnější řešitelé v každé kategorii jsou odměněni věcnou cenou. 
 
Průběh soutěže je obdobný jako u v ČR dobře známého a zavedeného Matematického klo-  
kana. Soutěžní kategorie jsou dvě, a sice Kadet (8.-9. třída ZŠ) a Junior (I.-II. ročník SŠ). V 
každé kategorii je zadán soutěžícím jednorázový test, který obsahuje 24 úloh, přičemž ti pak 
vybírají jednu správnou odpověď z pěti nabízených možností. Na řešení mají 40 minut čistého 
času. 
 

• EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY – LIPKA (pracovišt ě Rychta) 
 
Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její vývoj, složky, vazby a souvislosti v ní a vliv 
člověka na krajinu kolem nás. Hlavní činností pracoviště během celého školního roku je 
příprava a realizace pobytových ekologických výukových programů – alternativ ke školám v 
přírodě. Během vegetačního období zajišťuje terénní exkurze v Moravském krasu a na 
Drahanské vrchovině a projektové dny. V zimním období pak Rychta nabídku rozšiřuje o 
jednodenní výukové programy. 
Pracoviště Lipky Rychta se nachází v historické budově v obci Krásensko na Drahanské 
vrchovině a je provozováno společně s Rezekvítkem – sdružením pro ekologickou výchovu a 
ochranu přírody. Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její vývoj, složky, vazby a 
souvislosti v ní a vliv člověka na krajinu kolem nás. 
 Žáci naší školy absolvovali projektově koncipovanou problémovou výuku. Na základě 
vlastních pozorování a zjišťování zpracovávali data, interpretovali je a vytvářeli si vlastní 
postoje k tématu. Výuka rozvíjí základní klíčové kompetence. 
 
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.  
 
 

  
 
 
 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36   40

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. 
 

  
 
 
V 8.ročníku si vyzkoušeli program RYBA NA PRÁŠCÍCH, Uzdraví naše léky živočichy? Má 
příroda radost z darů člověka? Co všechno pohnojí hnojiva? Program o osudu chemikálií, 
které užíváme v běžném životě. Dozvěděli se, odkud kam putují a co mohou způsobit. 
Vyzkoušeli si, jak vědci zkoumají zatížení přírody chemickými látkami, a porovnali vodu z 
čistírny odpadních vod s vodou vyčištěnou přírodou. 
 

• EXPEDICE KERBEROS 
 
Žáci 9.ročníku se zúčastnili terénní exkurze do Moravského krasu, který je největší a 
nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky s typicky vyvinutými formami 
povrchového a podzemního krasu, unikátní živou přírodou, s archeologickými doklady 
existence člověka v území již před 100 000 lety, je i oblastí s mnoha kulturními a technickými 
památkami. Moravský kras je územím s nejdelší historií výzkumu krasových lokalit v naší 
republice a má nezastupitelné místo v rozvoji mnohých vědeckých disciplín. Současně je i 
územím s řadou sídel a intenzivním hospodařením, hojně navštěvovaným turisty. Svým 
významem přesahuje hranice České republiky. 
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• ROČNÍKOVÉ PROJEKTY 

 
Žáci vytvářeli v průběhu školního roku projekty na společně zadaná témata, prezentace 
probíhala za využití interaktivní tabule nebo formou plakátů. 
 
 - 6.ročník:  -VIROVÁ A BAKTERIÁLNÍ ONEMOCNĚNÍ ČLOVĚKA 
   - VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ PARAZITI ČLOVĚKA 
 
 - 7.ročník: - PTÁCÍ V OKOLÍ NAŠEHO BYDLIŠTĚ 
   - DOMÁCÍ ZVÍŘATA 
   - ROSTLINY NAŠICH ZAHRAD 
 
 - 8.ročník: - ZDRAVÁ VÝŽIVA 
   - PROJEKT PRVNÍ POMOCI 
   - ORGÁNOVÉ SOUSTAVY A JEJICH ONEMOCNĚNÍ 
 
 - 9.ročník: - KRYSTALOVÉ SOUSTAVY-tvorba modelů 
   - GEOLOGICKÉ ÉRY 
   - MINERALOGIE 
   - REKLAMA (výchova ke zdraví) 
   - SEKTY (výchova ke zdraví) 
 

• SPONZOROVÁNÍ BRNĚNSKÉ ZOO 
 
Žáci a zaměstnanci školy se stali hrdými adoptivními rodiči VLKA ARKTICKÉHO. 
Zakoupením nálepek (20 Kč za kus) se podařilo vybrat 7 300 Kč. Třída s největší počtem 
zakoupených nálepek získala volnou vstupenku do zoo s možností výběru výukového 
programu. 
Zoologická zahrada pro nás dále připravila tradiční setkání adoptivních rodičů, po celý den se 
vybraná třída aktivně účastnila programu a zábavy v areálu zoo. 
 

• DEN ZEMĚ 
 
23.4. proběhla oslava Dne Země v oboře Holedná, na 5,5km dlouhém okruhu bylo pro žáky 
připraveno 9 stanovišť s přírodovědnou, ekologickou a zeměpisnou tematikou. 
Na nejúspěšnější třídy čekala v cíli odměna a všichni ostatní obdrželi alespoň malou sladkou 
pozornost. 
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• DEN PŘÍRODNÍCH V ĚD 
 
Jednalo se o akci pro podporu přírodních věd, kterou pořádala Zoo Brno ve spolupráci se 
Střední průmyslovou školou chemickou Brno.  
Naši školu reprezentovaly týmy složené z žáků 7.B, 8.C a 9.C. V absolutním pořadí obsadil 
vynikající 3.místo tým třídy 8.C, který získal za odměnu volnou vstupenku pro celou třídu do 
lanového parku. 
 

   
 

• EKO DEN S KOMETOU 
 
Žáci naší školy se společně s odborným ekologickým dozorem ze školského zařízení Lipka a 
za doprovodu hráčů HC Kometa Brno zapojili do úklidu okolí hradu Špilberk, čistili nejbližší 
okolí hradu a třídili odpad. Součástí akce bylo i bruslení a prohlídka zázemí „A“ týmu v Kajot 
aréně. 
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• PODPORA VÝUKY PŘÍRODNÍCH V ĚD 
 
Vybrané třídy II.stupně se zúčastnili v Gymnáziu na tř.Kapitána Jaroše projektu pro podporu 
přírodních věd. Všichni si postupně vyzkoušeli několik nových a zajímavých pokusů 
z přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. 
 

  
 

 
 
 

• ZÁCHRANA ŽIVOTA 
 
Pod odborným vedením pracovníků záchranné služby si všichni žáci 8.ročníku prakticky 
vyzkoušeli základy první pomoci, blíže se seznámili s obtížnou a hlavně zodpovědnou prací 
záchranářů. 
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Pomůcky 
 
V průběhu školního roku byly zakoupeny nové školní pomůcky: 
 
Mikroskopy 
Mikroskop se stabilním kovovým tělem a skleněnou optikou je vybaven 3 objektivy 
(4x/10x/40x) v otočné revolverové hlavě umožňující společně s okuláry (10x/16x) a Barlow 
nástavcem (1,6x) zvětšení 40x - 1024x. Průhledné nebo průsvitné vzorky (tenké řezy či 
nátěry) lze prosvítit spodním LED diodou, pro netransparentní objekty, jako jsou minerály či 
půda, je využito horní LED osvětlení. Požadovanou pozici pozorovaného objektu zajistí 
křížový stolek. Mikroskop je s bohatou výbavou v praktické brašně pro pohodlné a bezpečné 
uschování a přemísťování. 

Součástí dodávky je USB PC okulár s rozlišením 640x840 pixel. PC okulár umožňuje 
sledování pozorovaného objektu na monitoru PC (vhodné při skupinovém výkladu). S pomocí 
PC okuláru a přiloženého software můžete obrázky nebo videa pozorovaného objektu ukládat 
do PC pro další zpracování nebo sdílení přes internet.  

Lidské torzo 
Model lidského torza, volně uložené a vyjímatelné vnitřní orgány, vhodné na demonstraci 
lidského těla jako celku, jednotlivých soustav a orgánů,  preparovaná záda. 
    
Lidské oko 
Model lidského oka, rozložitelný na 4 části, řez oční koulí se zobrazením zrakového 
nervu, cévnatkou, volně uložena rohovka, duhovka a čočka, na podstavci, 6x zvětšeno. 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36   45

9.10 Předmětová komise dějepisu 

 
Charakteristika 
Ve všech třídách a ročnících pracujeme podle ŠVP pro předmět dějepis. V 6. ročníku            
se zaměřujeme na počátky lidských dějin a utváření prvních států. 7. ročník je zaměřen 
především na národní dějiny v evropských souvislostech. V 8. ročníku nahlížíme na evropské 
dějiny s důrazem na prosazování lidských a občanských práv ve společnosti. 9. ročník                 
se věnuje moderním dějinám a aktuálním problémům společnosti. 
 
Soutěže, projekty 

a) každým rokem se účastníme celostátní soutěže „Dějepisná olympiáda“, kde se naši 
žáci umisťují se střídavými úspěchy  

b) pravidelně pořádáme celoroční dějepisnou soutěž pro zájemce z prvního i druhého 
stupně, zajímavé úkoly s pracovními listy jsou zveřejňovány na dějepisné nástěnce, 
vyhodnocovány, koncem šk. roku jsou pak vyhlášeni nejúspěšnější řešitelé 

c) projekty: každý školní rok pořádáme tři dějepisné exkurze pro zájemce z řad druhého 
stupně za památkami a historií naší vlasti, podzim 2013 – exkurze do Litomyšle 
(prohlídka zámku pod ochranou UNESCO a rodného bytu Bedřicha Smetany), jaro 
2014 – exkurze do Prahy (Památník Heydrichiády, historické centrum města), jaro 
2014 – exkurze na Mohylu míru (přiblížení bitvy u Slavkova 1805) 

d) návštěvy aktuálních výstav a expozicí (6. ročník – výukový program v Anthroposu, 7. 
ročník – výukový program o středověkém Brně na Špilberku, tematické vycházky 
k dějinám města Brna) 

 
Materiální a technické vybavení 
Ve všech ročnících využíváme vhodné učebnice nakladatelství FRAUS. Pro výuku máme 
rovněž k dispozici dějepisné mapy, atlasy a techniku (interaktivní tabule v každé učebně). 
Materiály pro výuku připravují i přímo vyučující – tvorba prezentací a pracovních listů. 
Pracujeme také s historickými texty – tuto činnost bychom chtěli rozšířit, abychom podpořili 
čtenářskou gramotnost u žáků. 
 
Spolupráce s institucemi 
Pravidelně spolupracujeme také s institucemi, které se zaměřují na propagaci a přiblížení 
témat z historie: Muzeum města Brna, Anthropos, Památník Lidice, Národní muzeum 
Praha,… 
 
Další vzdělávání pedagogů 
Vyučující dějepisu pravidelně navštěvují odborné semináře a dále se vzdělávají. Ve školním 
roce 2013/2014 např.: semináře Židovského muzea – pobočka Brno, dále účast na seminářích 
pořádaných Národním muzeem Praha v souvislosti s projektem „Dotkni se 20. století“. 
Zkušenosti a navázané kontakty z těchto seminářů využijeme v následujícím školním roce při 
práci s žáky. 
 
 

9.11 Předmětová komise výchovy k občanství 

 
Předmět výchova k občanství se vyučuje jako samostatný předmět v 6. – 9. ročníku 

podle ŠVP pro základní školy. Předmět má hodinovou týdenní dotaci. 
Cílem předmětu výchova k občanství je podávat žákům strukturovaný a ucelený 

přehled poznatků z těchto vzdělávacích oblastí: Člověk ve společnosti, Stát a právo, Stát a 
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hospodářství, Mezinárodní vztahy a globální svět, Zdravý způsob života, péče o zdraví. 
Snahou předmětu je, aby žáci dokázali získané  informace z různých oborů lidské činnosti 
třídit a propojovat, uvádět osvojené poznatky do souvislostí, zaujímat vlastní postoje, sdělovat 
názory. Ve výuce se podporuje zejména ústní  vyjadřování, schopnost samostatného 
uvažování, aktivní zapojení žáků do diskusí se zaměřením na schopnost jedince začlenit se do 
společnosti a aplikovat získané poznatky v reálném životě, rozšířit si znalosti v rámci 
všeobecného přehledu a lépe se tak  orientovat ve všech oblastech života společnosti.  

Využívá se metod frontální výuky, řízeného rozhovoru či diskuse, prostor dostává 
skupinová práce i práce individuální (referáty, samostatné práce). Navozují se modelové hry 
k řešení konfliktních situací. K doplnění a zpestření výuky slouží vlastní prezentace 
vyučujících, pracovní listy či vědomostní soutěže. 

Do budoucna bychom  chtěli dát větší prostor aktivitě žáků, ať již zakoupením 
interaktivní učebnice, či vlastní prezentací žákovských prací (projektů). Plánujeme  přednášky 
odborníků z praxe, využití nabídky zajímavých vzdělávacích programů, exkurze. 

 
Zrealizované akce a projekty školního roku 2013/2014  

• výukový program knihovny J. Mahena v Brně – „EU a my“ (s žáky 8. ročníku) 

• výukový program se studenty sociální pedagogiky MU – „Rasismus“ (pro žáky 8. 
ročníku) 

• výukový program se studenty sociální pedagogiky MU – „Nenakupování“ (pro žáky 9. 
ročníků) 

• výukový program se studenty sociální pedagogiky MU – „Multikulturalita“ (8. ročník) 

• navštívení projekce festivalu dokumentárních filmů o lidských právech „Jeden svět na 
školách“ (s žáky 8.ročníku) 

• tematicky zaměřená vycházka Brnem - „BRNO v minulosti a dnes“ (7. ročník) 

Semináře a účast na vzdělávacích přednáškách vyučujících OV ve školním roce 
2013/2014 

• „Dějiny Židů ve 20. století“ – dvoudenní seminář Židovského muzea v Praze 

• „Den bezpečnějšího internetu 2014: Vytvořme společně lepší internet“ – přednáška 
pro veřejnost (Fakulta sociálních studií MU) 

• „Moderní československé dějiny – komunistická propaganda“ – jednodenní seminář 
programu Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni 

 

9.12 Předmětová komise výtvarné výchovy 

Při pohledu zpět se vracím až za pomyslný obzor prošlých událostí, akcí, projektů jednoho 
školního roku.  
Nebojím se ohlédnout! Uběhli jsme kus cesty, celí udýchaní, ohnutí dopředu, s rukama na 
kolenou, abychom se konečně na sebe a své dílo s odstupem podívali.  
Pocit z dobře vykonané práce přichází… 
A protože činy promlouvají silněji než slova, nabízím prezentaci naší práce za výtvarný obor 
všech výtvarníků podílejících se na jednotícím obrazu této školy. Zároveň si uvědomuji, co 
všechno na fotografiích není vidět… kolik práce učitelů je ukryto za sebenepatrnějším 
projektem! 
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Výsledkem a odměnou, nejen pro učitele, by mohla být dětská práce s pozitivním nábojem, 
nápadem uvnitř inspirovaným pozitivním prožitkem z výuky, nebo novým úhlem pohledu na 
věc při hledání odpovědi na otázku, co je to umění… a co je to vlastně umělecké dílo? 
Vím jistě, že za každým projektem na této škole, stojí dobře odvedená práce učitelů a dětí, 
motivovaná zkušenými pedagogy nejen z oboru výtvarné výchovy. 
 
Projekty a výzdoba 
 
Výzdoba školní jídelny 
 
Na začátku školního roku po rozsáhlých stavebních úpravách změnila naše školní jídelna svou 
původní podobu. Prostor jídelny se zúžil, přibylo světle žluté ostění kolem stolů, dále přibyly 
výrazné hráškově zelené stoly, některé stěny byly probourány a vznikly tak nové průhledy. 
Členové komise se jednohlasně shodli na umírněné podobě výzdoby v duchu černobílé 
monochromní malby, kresby. Vznikly obrázky o velikosti A4 a A3, které byly dále 
adjustovány v 51 dřevěných rámečcích. Hlavními jednotícími prvky výzdoby jídelny jsou 
tedy červené rámy formátu A3, které vizuálně ladí s barevností červených jídelních táců. 
Stejně tak i práce žáků jsou tematicky pestré, avšak jednotné v barevném provedení 
černobílých obrázků, kterými se sjednocuje prostor. 
S velikým potěšením mohu říci, že letošní výtvarný projekt druhého stupně se povedl a mohu 
ho označit za velice vydařený! Myslím, že opět na několik dalších let vznikla výtvarně 
působivá výzdoba jídelny, za kterou se výtvarníci této školy nemusí stydět. 
 

 
Land-Art 
 
Charakteristika; Land –art – je umění označující se také jako „Zemní umění“. Vznikl koncem 
60. let 20. století převážně v USA a v Anglii. Umělci, kterým se nelíbila tvorba dokonalého 
umění vystavovaného v bělostných galeriích, kteří nesouhlasili s konzumem společnosti, kteří 
byli proti ničení přírody…atd. Vymanili se z tohoto rádoby dokonalého života a šli tvořit do 
přírody. Pracovali převážně s tím, co jim příroda sama nabízela-kameny, dřevo, hlína,…atd. 
 
Projekt Land- art byl zaměřen na 6. a 7. ročníky. Projekt jsme  realizovali v květnu a ukončili 
jej  prezentací všech zúčastněných tříd na hlavní výtvarné nástěnce. Předcházející aktivity 
projektu Land-art byly přednášky a domácí úkol - vymyslet vlastní projekt na dané téma a 
konkretizovat ho. A nakonec následovalo několik důležitých plenérových aktivit s cílem 
prožít a zaznamenat…výsledek je zachycen v kresbě na papíru a fotografiích. 
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 „Vývoj dějin umění“ 
 
Nově vymalovaná výzdoba chodby v podkroví zachycuje vývoj dějin umění. Tento náročný a 
ojedinělý projekt byl realizován žáky 8. ročníku pod dohledem zkušeného pedagoga v rámci 
výuky výtvarné výchovy v průběhu šesti měsíců. 
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„Bájný strom Igdrasil“ 
 
Skupinová práce 6. ročníků vychází ze staré severské legendy o stvoření a uspořádání světa. 
Podle  legendy strom tvoří střed světa. Kořeny i větve zasahují až do nebe, kde sídlí nejvyšší 
bohové. U kořenů vyvěrají tři zázračné prameny - osudu, zrození, moudrosti. Žijí tam i lidé 
společně s prapodivnými bytostmi a zvířaty. Pod samými kořeny je ukryt svět podsvětí. 
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Noemova archa 
 
 
Projekt zaměřen na 6. a 7. ročníky. Záměrně se jednalo o skupinovou práci. Cílem bylo, aby 
každý žák vytvořil pár od jednoho druhu a doplnil jej komiksovým (do bubliny) vtipným, 
situačním komentářem.   
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Hodiny 
 
Žáci 8.-9. ročníků zhotovili vlastní barevný číselník hodin. Vydařené číselníky jsme osadili 
hodinovým strojkem a vystavili na stěnu nad hlavním schodištěm. Po čase jsme číselníky 
hodin obměňovali.   
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Domečky 
 
Pestrobarevná malba větších rozměrů s tematikou fantazijního seskupení různorodých 
domečků. Malbu podle návrhu zhotovili vybraní žáci 8. ročníku. Malba se stala novou 
součástí stálé výzdoby v prvním patře.  
 

 
 
Nápisy tříd a piktogramy odborných učeben, grafickou technikou 
 
Vzniklo nové označení tříd  I. a  II. stupně, odborných učeben, administrativních a 
technických místnosti. Žluté rámy označují I. stupeň, červené rámy pak označují třídy II. 
stupně, modré rámy označují odborné učebny, zelené administrativní a technické místnosti. 
Děti vytvořily návrhy nápisu například I.A a společně s vyučujícím vybrali nejlepší práci a tu 
pak společnými silami odryli do lina…vznikla tak matrice, ze které se tisklo ofsetovými 
barvami. Výsledný výtisk byl adjustován do barevných rámečků.  
 
Modré rámy  -  označení odborných učeben 
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Žluté rámy  -  označení tříd I. stupně 
 

          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Červené rámy  -  označení tříd II. stupně 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Charitativní akce  Děti dětem 
Akce s podtextem „pomoci tam, kde je třeba“ odstartoval prodej drobných, dekorativních 
předmětů vyrobených v hodinách Vv a Pč. Prodej se uskutečnil při třídních schůzkách a splnil 
naše očekávání.  Vybraný obnos peněz byl předán dvěma rodinám postižených dětí. Do této 
dobročinné akce se zapojila i brněnská městská část Žabovřesky a také přispěla finanční 
hotovostí k úspěchu celého projektu.   
 
 
Návštěva ZŠ Letovice  
Myslím, že návštěva ZŠ Letovice byla víc než přínosem a dala by se přiřadit do kategorie „Co 
se povedlo“. Hlavní přínos vidím v možnosti porovnání podmínek, za jakých zde probíhá 
výuka žáků. Díky této návštěvě jsme mohli ohodnotit i jednotlivé výstupy žákovských prací a 
projektů prezentovaných v prostorách školy. Za všechny pedagogy výtvarného oboru si 
dovoluji říci „že to, co je správné, je třeba zachovat a pochválit to, co je dobré převzít a to, co 
je přínosem vyzdvihnout…“ 
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Účast v soutěžích 
 
Výtvarná soutěž: „Celé Česko čte dětem“ 
Výtvarná soutěž: „Namaluj kapku vody“, Francouzský institut 
 
 

9.13 Předmětová komise člověk a jeho svět 

 
    Nový trend výuky tohoto předmětu se jeví jako vyhovující. Děti mají větší přehled o 
probíraném učivu a zároveň jim více vyhovuje jeho souvislost. V tomto roce uskutečnil každý 
vyučující několik vynikajících exkurzí. Např. děti ze čtvrtého ročníku navštívily Anthropos, 
výukový program Veličenstvo strom, či podnikly exkurzi do lékárny FN. Děti z pátého 
ročníku se prošly po památkách města Brna a dozvěděly se tak o jejich historii. Páťáci 
navštívili také památník v Kounicových kolejích. Neméně zajímavá byla beseda s paní Mgr. 
Spoustovou o 2. světové válce, nebo návštěva vědeckého pracoviště pro děti v Campusu. 
Pořad se jmenoval BIOSKOP – „Buněční detektivové” - ten dětem umožnil prakticky se 
seznámit s živočišnou a rostlinnou buňkou a pomohl jim tak lépe porozumět jejich odlišnosti. 
 Nesmíme zapomenout ani na brněnské planetárium. V tomto roce děti navštívily program 
„Cesta k planetám”. Věřím, že se podobné programy uskuteční i v příštím roce. Jako 
nejzdařilejší akci, která vyžadovala největší úsilí, uvedu historickou exkurzi na Pražský hrad, 
kterou opět výborně zorganizovala paní učitelka Řezáčová. Tato exkurze se opakuje vždy 
jednou za dva roky a děti při ní poznají význam Pražského hradu, sídla prezidenta republiky, 
kolébky historie světské i církevní. Za dokumentaci akce děkuji Šárce Gašparovičové. 
    Jako drobný problém této komise vidím její každoroční různorodost. Každým rokem se v 
komisi vystřídají učitelé, kteří tak nemohou plánovat dlouhodobě. Všichni se však rychle 
aklimatizují a jsou přínosem pro existenci této předmětové komise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9.14 Předmětová komise hudební výchovy  

 
     Školní rok 2013 / 2014 byl úspěšný, bezproblémový, zábavný a přínosný. 
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     3. října navštívil žáky 7. tříd africký muzikant Morris, povídal o africké lidové hudbě, učil 
žáky africké tance a písně. Tím vhodně doplnil učivo o „world music“ probírané právě v 7. 
ročnících. Jeho vystoupení se setkalo s velkým úspěchem. 
     22. října navštívily 5. a 6. třídy studentky hudebního ateliéru ze Střední školy umělecko – 
manažerské na Táborské v Brně. Představily pásmo amerických spirituálů a gospelů, naučily 
žáky několik nových písní a tím obohatily jejich hudební povědomí. 
     Ve dnech 3. prosince a 10. prosince se v tělocvičně školy uskutečnily výchovné koncerty 
cimbálové muziky Réva, s vánočním programem a atmosférou. Tato „cimbálka“, známá 
netradičním pojetím folklorní hudby (v repertoáru má i známé rockové skladby), předvedla 
strhující hudební výkon a oba koncerty byly velmi úspěšné. 
     5. prosince vystoupil na náměstí Svobody v Brně na Vánočních trzích pěvecký sbor naší 
školy pod vedením p. uč. Bínové a s klavírním doprovodem p. uč. Krejčího. Byla to krásná 
akce. 
     11. listopadu se vyučující HV účastnil vynikajícího semináře „Hlas dětský a hlas dospělý“. 
Tento seminář poutavou a zábavnou formou podal spoustu užitečných informací pro vokální 
činnosti v hodinách HV. 
     Od října do prosince vyučující HV školil asistentku, studentku hudební výchovy 
z pedagogické fakulty, která v rámci svého studia absolvovala 50 vyučovacích hodin 
v prostředí naší školy. Asistentka pracovala pečlivě, svědomitě, aktivně a zodpovědně. 
     Žáci 5. tříd vytvářeli vlastní vizi příběhu, který slyšeli ve skladbě Vltava Bedřicha 
Smetany (projekt „Hudební příběh“, doplnění učiva o Bedřichu Smetanovi). Nejzajímavější 
příběhy byly vystaveny na nástěnce HV. 
     Žáci 6. tříd pracovali na projektu „Výroba vlastního hudebního nástroje“. Mnohé nástroje 
byly skutečně kvalitní, krásné a funkční. Nejlepší z nástrojů byly vystaveny v prostorách 
školy.  
     Žáci 7. třídy vytvářeli projekt „Hudební kalendář“. 
     8. a 9. ročníky zpracovávaly velké projekty na téma “Významné osobnosti z dějin klasické 
a populární hudby“. Nejlepší z projektů zdobily prostory naší školy.  
    
     Do hodin HV bylo dokoupeno 15 nových zpěvníků Já písnička 5. díl. Nový 5. díl je velice 
kvalitní a práce s těmito zpěvníky vhodně obohatila již tak dost široký písňový repertoár 
hodin HV. 
     To základní, co si naši žáci odnesli ve školním roce 2013/2014 z hodin hudební výchovy, 
byla spousta dobré nálady, zábavy, pozitivní energie, ale i nové vědomosti. 
      

9.15 Předmětová komise informatiky 

 
V minulém roce byla předmětová komise informatiky bohatší o jednoho člena. Bc. Jan 
Wellech byl velkým přínosem pro výuku informatiky na naší škole díky svým zkušenostem s 
výukou tohoto předmětu načerpaným na několika středních školách. Žáci byli konfrontováni 
se zcela odlišným způsobem výuky, než jaký znají od vyučujících navyklých výuce na 
základní škole. Preciznost, důraz na detail a vysoká odborná úroveň znalostí kolegy Wellecha 
byla zajímavým prvkem ve výuce informatiky na naší škole. Bohužel se Bc. Wellech rozhodl 
ukončit spolupráci s naší školou kvůli nově platným předpisům povolujícím výuku pouze 
kvalifikovaným osobám. Další vzdělávání pan Wellech odmítnul. 
Ostatní vyučující si vedli při výuce velmi dobře. Paní kolegyně Cvrkalová si se svou první 
výukou informatiky na naší škole poradila na výbornou, děti si  ji velmi oblíbily a k předmětu 
si vybudovaly velmi kladný vztah, což je pro úvodní ročník předmětu ten nejtěžší  a 
nejdůležitější úkol. Pan učitel Maleček měl díky velkému úvazku za tělesnou výchovu hodin 
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informatiky výrazně méně než v minulých letech, ale jeho zkušenosti mu umožnily držet při 
výuce vysoký standard.  
Předmětová komise stejně jako minulý rok pořádala dlouhodobou vědomostní soutěž Krátký 
vedení, ve které spolu soupeří vždy dva třídní výběry v klání velmi podobném např. 
vědomostní  soutěži Riskuj či Jeopardy. Každou středu se utkaly dva týmy dle rozlosovaného 
pořadí a postupovaly sestrojeným pavoukem. Vítězem se nakonec stala třída 9.B. Při klání je 
využíváno intertaktivní tabule ActivBoard a hlasovacího systemu ActiVote. Lze říci, že 
soutěž už se stala součástí školního života, každý žák má povědomí o její existenci a účast v 
ní se začíná se stávat prestižní záležitostí. To bylo původním záměrem. 
Předmětová komise také v loňském roce lépe pečovala o propagaci předmětu pomocí 
elektronické nástěnky před učebnou informatiky. Nástěnka se v letošním roce dočká inovace. 
 

9.16 Předmětová komise tělesné výchovy 
 
Předmět tělesná výchova se vyučuje podle ŠVP, který vypracoval kolektiv učitelů tělesné 
výchovy a ve kterém jsme se snažili podchytit základy výuky kolektivních sportů, rozvoj 
osobnosti dítěte, rozvoj tělesných dovedností, morálních vlastností a vědomostí v oblasti 
sportu. Dle tohoto ŠVP jsou v 6. ročníku mimořádně 3 hodiny Tv. V ostatních ročnících po 
dvou hodinách. Navíc je jako jeden z volitelných předmětů zavedena pohybová výchova. A to 
2 hodiny pohybové výchovy pro žáky v 8. ročníku a 2 hodiny pohybové výchovy v 9.ročníku. 
V tomto předmětu, který je jako takový nadstandard tělesné výchovy, se žáci seznamují s 
pohybovými aktivitami, na které „není v klasické hodině čas“'. Např. s bruslením (lední 
hokej), plaváním, jízdou na kole do okolí Brněnské přehrady atd. Samozřejmě, pokud se jedná 
o 2 hodiny sportu, je čas i na nácvik a pilování kolektivních her: volejbal, futsal, florbal, 
basketbal atd. 
     Výuka probíhá ve dvou tělocvičnách. Malá tělocvična se využívá k výuce gymnastiky, 
kondičnímu cvičení, psychomotorickým hrám, k výuce stolního tenisu. Využívá se též 
v odpoledních hodinách jako místnost, kde probíhá kroužek juda pro žáky naší školy. Škola 
též disponuje malou, ale velmi dobře vybavenou posilovnou. Jsou zde umístěny posilovací 
stroje, rotopedy, stopery a dva veslovací trenažéry. Ve velké tělocvičně probíhá výuka 
kolektivních sportů. Bohužel nedisponuje potřebnými rozměry, takže výuka probíhá 
v omezeném rozsahu. Např. při volejbalu je strop velmi nízký, při basketbalu jsou lajny cca 
20cm od zdi, při kopané je možná hra max. 4 na 4, taktéž při florbalu. Takže se spíše 
zaměřujeme na rozvoj individuálních dovedností v daných sportech. V současné době se 
vedení školy snaží zpracovat projekt na výstavbu nové  tělocvičny, která by sloužila i 
žabovřeské veřejnosti. Usilovné hledání finančních zdrojů na její  realizaci je bohužel během 
na dlouhou trať. 
I přes veškeré prostorové nedostatky je výuka tělesné výchovy na naší škole na velmi vysoké 
úrovni a snažíme se tento předmět posunout na úroveň ostatních odborných předmětů, jelikož 
si myslíme, že péče o tělo je stejně důležitá jako péče o ducha. Výsledkem naší odbornosti a 
úrovně výuky je spolupráce s Masarykovou univerzitou - Fakultou sportovních studií při praxi 
jejích studentů. Studenti se učí učit formou mikrovýstupů, provádějí různá měření a zkouší si 
krátké vedení hodiny na dané téma. Někteří z nich navíc u nás plní svoji pedagogickou praxi 
v daném ročníku. Snažíme se jim předat naše dovednosti a zkušenosti. 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 též 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 
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bývá se střídavými úspěchy.  Asi největší dosažený úspěch  v sezóně 20013/2014 je zisk 4 
zlatých, 3 stříbrných  a 1 bronzové medaile v atletických soutěžích pod názvem Ze školy na 
Botanku. Klání se konalo v hale Sportovního gymnázia L. Daňka v Brně.  
 
Z dalších sportovních úspěchů jmenujme: 

• Semifinále starších žáků (8. + 9. třídy)  v městském finále ve florbalu. 
• 1.místo v městském finále starších žákyň v basketbale 

                     

• 1.místo v krajském  finále starších žákyň v basketbale 
• 2.místo v městském finále starších žáků v basketbale 
• 5. místo v městském kole soutěže futsal. 
• 1.místo v městském soutěži v plážovém volejbalu dvojic- Kristýna Polická 

a Natálie Neradilková   
• 2. místo v krajském soutěži  v plážovém volejbalu dvojic- Kristýna Polická 

a  Natálie Neradilková   
• 2.místo v kvalifikaci na republikové finále v basketbale starších žákyň v 

Pardubicích. Ve složení: Benešová Dominika, Večeřová Tereza, Tomancová 
Barbora, Reitknechtová Anna, Pírková Kateřina, Jansová Kristýna a Vojteková 
Adriana. 

• 1. místo v Žabovřeské olympiádě mládeže – atletika, plavání, kopaná a 
vybíjená 

Z dalších sportovních akcí jmenujme : účast na florbalovém turnaji na ZŠ Tuháčkova, účast 
na florbalovém turnaji mladších žáků, městské kolo v soutěži šplh na tyči, plavání ml. a 
starších žáků, stolní tenis.     

Pro naše žáky jsme uspořádali školní turnaj ve stolním tenise ve dvou kategoriích – mladší 6. 
a 7. třída a starší 8. a 9. třída hoši, dívky.  Systémem pavouk jsme se dostali k vítězům 
jednotlivých kategoriích.  

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. Bohužel zima 
2013/2014 byla katastrofální. I přes veškeré úsilí (posunování terminu) se nám podařilo 
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uspořádat pouze jeden týdenní kurz ve Starém Městě pod Sněžníkem v lyžařském středisku 
Kunčice. Takže po domluvě s vedením školy jsme druhý, naplněný kurz – cca 45 dětí 
přesunuli do osmého ročníku. Takže děti nepřijdou o oblíbený výcvikový kurz. Ve školním 
roce 2013/2014 se nám podařilo ještě zorganizovat zimní výběrový kurz v rakouských Alpách 
- Tauplitz, který se velmi vydařil a dětem se nadmíru líbil. 
 Pro žáky 9.tříd, jako takovou rozlučkovou akci, jsme uspořádali cyklo-vodácký kurz v krásné 
krajině jižních Čech - Veselí na Lužnicí. Krásné počasí, hodně vody v řece, velmi pohodové a 
poslušné děti – co víc si můžeme přát! 
     Poslední celoškolní sportovní akcí je Den sportu, který proběhl v předposledním týdnu 
v květnu školního roku 13/14. 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 vybraly dvě aktivity a sportovní dopoledne mohlo 
začít. Doufejme, že se nám příští rok opět podaří zajistit sportoviště a opět ukázat dětem krásu 
sportu. 
Co se týče materiálního  vybavení, tak ve školním roce 13/14 bylo investováno do dalšího 
sportovního vybavení školy. Byl zakoupen gymnastický koberec, gymnastická doskoková 
duchna, gymnastická švédská bedna na suchý zip, žíněnky, stojany na skok vysoký, 
volejbalové míče, švihadla, rotopedy, veslařský trenažér, florbalové hole, 15 ks BOSU, 
expandery (posilovací gumy), medicinální míče, gymbaly, 2 stoly na stolní tenis, frisbee, 
rakety na líný tenis…….atd.  Vybavení školy je tedy na velmi vysoké úrovni a je tedy jenom 
na nás, učitelích Tv, abychom v hodinách tělesné výchovy přilákali děti ke sportu a 
sportování v jakékoliv formě. V každém případě je vždy co zlepšovat. Vedení školy je 
nakloněno dalšímu materiálnímu růstu, bohužel prostoru pro další pomůcky se nedostává a 
hlavně nám chybí prostory - tedy nová moderní tělocvična odpovídající třetímu tisíciletí. 

 

9.17 Předmětová komise fyziky 
 
Během školního roku 2013/2014 zpracovávali všichni členové předmětové komise Fy 
výstupy projektu EU „Matematicko-fyzikální cvičiště“. Bylo  vytvořeno 60 pracovních listů, 
každý pro jednu hodinu fyziky,  a osm náplní na projektový den. Všechny tyto přípravy byly 
ověřeny na matematicko-fyzikálním cvičišti. Pracovní listy jsou uloženy na sdíleném disku 
školy, tak aby byly všem učitelům k dispozici. V průběhu školního roku jsme odučili více než 
150 hodin na fyzikálním cvičišti. 
        Žáci na praktických pokusech ověřovali získané teoretické znalosti z hodin fyziky. 
Prováděli různá měření délky, hmotnosti, objemu, prováděli mechanickou práci na 
jednoduchých zařízení ( páka, kladkostroj, kladky), učili se rozlišovat druhy pohybu, 
gravitaci, tlak, tlakovou sílu, kmity, ověřovali zákony mechaniky kapalin ( Archimédův 
zákon). Matematicko-fyzikální cvičiště jsme představili rodičům při letní zahradní slavnosti. 
Rodiče byli z cvičiště nadšeni, především pak mužská část rodičů. 
      Žáky práce na cvičišti velmi baví a spolu s kvalitou výuky se podílí na úspěších ve 
formě pěkných umístění ve Fyzikální olympiádě a Archimediádě.  

V Archimediádě, soutěži žáků 7. ročníku, se našich 5 žáků umístnilo v městském kole 
na 4. až 8. místě a stali se úspěšnými řešiteli. Největší pochvalu si zaslouží Ondřej Hrdlička 
(4. místo) a Václav Zvoníček (5. místo), kteří byli pozváni na slavnostní setkání s představiteli 
městské části na konci roku a  vyhodnoceni jako „Úspěšní žáci“ ZŠ Sirotkova. V období 
letních prázdnin byli tito žáci osloveni katedrou M-Fy Karlovy univerzity k řešení speciální 
prázdninové série - pod názvem „ VÝFUK“ formou korespondenčního semináře. Z padesáti 
řešitelů z celé ČR se Václav Zvoníček umístil na 2. místě. Příklady byly rozloženy do tří částí, 
byly  zaměřené na logické myšlení a praktické úkoly. Zpracování bylo možné elektronicky. 
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Škoda, že se ostatní žáci (úspěšní řešitelé Archimediády) soutěže neúčastnili –„ užívali“ si 
zasloužené prázdniny. Václavu Zvoníčkovi  blahopřejeme a děkujeme za úspěšnou 
reprezentaci.   

Ve školním kole Fyzikální olympiády 9. ročníku se na prvních třech místech umístnily 
Kristýna Houbová, Eva Houdková a Klára Stuchlíková. Eva Houdková se stala úspěšnou 
řešitelkou městského kola a obsadila 23. místo mezi žáky víceletých gymnázií.  

Dle potřeby jsme slabším žákům poskytovali individuální konzultace s vysvětlením 
učiva. 
Během posledních let  vedeme žáky k samostatné činnosti formou ročníkových projektů, což 
bývá většinou praktické realizování poznatků z fyziky. Velice pěkným příkladem takového 
zadání byl úkol, kdy měli žáci vytvořit ze špejlí most o rozpětí 40cm a požadované nosnosti 
5kg. Výstupem pak byly „zatěžkávací zkoušky“, při kterých jsme na most ukládali jednotlivá 
závaží až jsme překročili mez pevnosti. Při těchto testech jsme rozebírali vhodnost 
jednotlivých konstrukcí, jejich efektivnost a snažili se určit, kde má most  slabé místo, což 
jsme následně ověřili testem nosnosti. 
      Taktéž jsme v rámci Fyzikálně- matematického cvičiště zakoupili pomůcky, které 
používáme v běžných hodinách. Jedná se například o celou sestavu elektrotechnických 
stavebnic Voltík I,II,III, kde žáci zapojují jednotlivé obvody s různými součástkami, které 
simulují chování opravdových spotřebičů. 
     Další velice pěknou sestavou je souprava Pasco, která má počítačový výstup, 
kde můžou žáci sledovat závislosti jednotlivých proměnných. Velice pěkným příkladem je 
akcelerometr, který umožňuje měřit zrychlení, nebo naopak zpomalení při nárazu. Výhodou 
této soupravy je , že k základnímu modulu lze připojovat další měřící čidla jako je teploměr, 
siloměr, měřič PH, hlukoměr, či senzor pohybu. 
    S pomocí těchto pomůcek se hodiny fyziky stávají poutavější i pro „zaryté“ odpůrce 
přírodních věd.  
 

9.18 Předmětová komise praktických činností a domácnosti 

 
Výuka probíhala v daných předmětech podle tematických a časových plánů. 
Záměry jednotlivých vyučujících byly splněny a dané projekty dokončeny. 
 
Volba povolání: učivo probráno, žáci získali kompletní informace důležité pro výběr střední 
školy, naučili se pracovat s atlasy škol, vyplňovat přihlášky, seznámili se s webovými 
stránkami, které jim pomohou při výběru škol. Během roku navštívili některé střední školy, 
udělali si přehled o tom, co by je mohlo zajímat. 
 
Praktické činnosti: žáci v letošním roce vyráběli praktické výrobky (dóza, podložka pod 
hrnec…), seznámili se s užitým uměním, spolupracovali s dětmi z prvních ročníků při výrobě 
papírových draků, dokončili projekt z minulého roku - meče pro pasování prvňáčků (viz foto). 
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    Projekt „ Děti dětem“- žáci se v hodinách  zapojili do celoškolní akce, která se 
uskutečnila na naší škole. Vyráběli z různých materiálů a různými technikami zápichy do 
květináče. Šlo o charitativní projekt, jehož cílem bylo vybrání peněz pro děti 
s handicapem.Celá akce měla obrovský úspěch, vybrala se  nemalá částka, která umožnila 
nákup kompenzačních pomůcek pro dvě děvčata ze Žabovřesk. 
    Žáci navštívili praktickou dílnu v Technickém muzeu. 
 
Domácnost: projekt pro 8. ročník  „Středomořská kuchyně“ byl splněn jen částečně vzhledem 
k časové nedostatečnosti, žáci mají  výuku jednou za 14 dní. 
V projektu budeme pokračovat  v 9. ročníku. 
    V předmětech  Prč a PD rozvíjíme s dětmi základní dovednosti  a manuální zručnost, které 
mohou využít v praktickém životě, seznamují se s nářadím a jeho použitím, vedeme je 
k ekologickému myšlení. 
Do výuky zařazujeme některá průřezová témata jako Mediální výchova, Osobnostní a sociální 
výchova a další. 
 

10. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2013/2014 

 
Škola: ZŠ Brno, Sirotkova 36 
Školní metodik prevence pro II. stupeň: Andrea Janotová 
 
Ve školním roce 2013/2014 jsme zaměřili Minimální preventivní program (dále MPP) na 
program zaměřený na problém kyberšikany, ochrany dat na sociálních sítích, bezpečné 
chování na internetu. Do programu byli aktivně zapojeni všichni žáci II. stupně. Škola se 
zúčastnila projektů dotovaných MŠMT a jinými institucemi, jež se zabývají prevencí sociálně 
patologických jevů u mládeže. 
 
Během školního roku proběhly následující akce a projekty: 
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• Realizace programu Vykroč v rámci projektů Salesiánského střediska mládeže v Brně 
(podpora rozvoje spolupráce, komunikace a mezilidských vztahů ve třídních 
kolektivech – metoda skupinové práce žáků, zážitková pedagogika) 

• Záchrana života – žáci 8. ročníku byli seznámeni se základy první pomoci ve 
spolupráci s USZS Brno 

• Květinový den – sbírka Ligy proti rakovině – prevence nádorových onemocnění 
(aktivní zapojení žáků II. stupně na veřejné sbírce) 

• Den Země – projektový den pro žáky II. stupně upevňující vztah k životnímu 
prostředí, přírodě 

• Den sportu – rozvoj vzájemné empatie, spolupráce, pravidel fair play 
• Terénní výuka v Jedovnicích – vzájemná spolupráce a chování v přírodě v krizových 

situacích 
• Thanksgiving Day – multikulturní výuka 
• „Drogy a závislosti“ – přednáška 
• Multikulturalita – výukový program studentů FSS MU pro žáky 8. ročníků 
• Rasismus - výukový program studentů FSS MU pro žáky 9. ročníků 
• Jeden svět na školách – účast 8. ročníku na filmové projekci dokumentárních filmů 

pro ZŠ (témata: šikana, sociální vyloučení, chudoba) 
• English speaking countries – podpora multikulturní tolerance  

 
Během školního roku 2013/2014 byla navázána spolupráce na tvoření projektů a výukových 
programů se studenty Fakulty sociálních studií MU v Brně a zejména se sociálním 
pedagogem naší školy. 
Do třídnických hodin 6. ročníků byly zařazeny speciální programy na podporu dobrých 
vztahů mezi žáky a předcházení tak vztahovým problémům mezi spolužáky a šikaně. 
Proběhl monitoring nežádoucích jevů na II. stupni, kde byla diagnostikována kyberšikana v 7. 
ročníku.  
Na základě informací a vyhodnocení situace byly do kritických ročníků (6. a 7. ročník) 
namodelovány a zrealizovány speciálně vytvořené programy s názvem „Bezpečnost ve 
virtuálním světě – Co je to kyberšikana?“. 
Celý záměr byl podpořen přednáškou Policie ČR – Kyberšikana a jak se jí bránit. Akce se 
zúčastnili žáci 7. ročníků. 
Cíle vytyčené MPP se ve školním roce 2013/2014 podařilo splnit. Prevence se stala součástí 
všech tematických plánů naukových předmětů a třídnických hodin v jednotlivých třídách. 

 
 
 

11. 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 2013/14 přišlo 
k zápisu 107 dětí, z kapacitních důvodů jsme mohli přijmout celkem 78 prvňáčků. Velký 
zájem byl i o přestupy do vyšších ročníků, zde jsme opět z kapacitních důvodů schopni 
přijmout pouze žáky do 5. a 6. matematických tříd. 
I nadále se snažíme najít cestu k rekonstrukci tělovýchovného zařízení, jež svou velikostí a 
zastaralostí nevyhovuje počtu vzdělávaných žáků. Projektový záměr, který má škola 
zpracovaný, počítá se zbouráním budovy současné tělocvičny. Na zvětšeném prostoru o 
školní zahradu bychom rádi postavili budovy s jednou velkou tělocvičnou s rozměry 
oficiálního basketbalového hřiště, s jednou menší tělocvičnou, která je rozměrově větší než 
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současná velká školní tělocvična, a se dvěma učebnami, které se jednoduchou úpravou mohou 
přeměnit ve velkou aulu. Finanční náročnost celého projektu se pohybuje kolem 45 mil. 
korun. Nová tělocvična by byla obrovským přínosem jak žákům ZŠ Sirotkova tak široké 
žabovřeské veřejnosti a mohla by se stát centrem pro duchaplné trávení volného času dětí 
z okolí školy.  
Závěrem bychom chtěli poděkovat Radě městské části Brno – Žabovřesky za dlouholetou 
příkladnou spolupráci mezi zřizovatelem a „jeho“ školou. 
 
V Brně, dne 28.8.2014 
 
 
 
 
 

…………………………………………….. 
razítko a podpis ředitele školy 

 
 
Výroční zpráva o hospodaření za rok 2014 bude přiložena po ukončení účetního období. 
 
 
 


