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1. Základní charakteristika školy 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

Základní škola Brno, Sirotkova 36, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy:  

ÚMČ Brno - Žabovřesky 

 

1.3 Ředitel školy:  

Mgr. Dan Jedlička 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná základní škola 

 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 škola  

 Počet 
tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

I. stupeň 16 5 422 26,4  

II. stupeň 13 4 337 25,9  

Celkem 29 9 759 26,2 780 
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Naše škola je úplnou základní školou s dlouhodobě naplněnou kapacitou školy. 

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

Datum jmenování: 15. 12. 2014 

 

Předseda a členové ŠR:  

Mgr. Lucie Vejvalková – předsedkyně a člen za pedagogické pracovníky,  

Mgr. Filip Leder – člen za zřizovatele školy ÚMČ Brno – Žabovřesky,  

MUDr. Břetislav Gál – člen zvolený za rodiče 

Rada zasedá pravidelně dvakrát ročně, zasedání se zpravidla účastní ředitel školy, 
případně jeho zástupce. Zápisy ze zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách školy. 
Školská rada schvaluje klíčové školní dokumenty, jsou s ní konzultovány koncepční záměry 
školy a významné akce. Školská rada také pomáhá v prosazování nutných investic ve škole. 

          
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 (8 tříd 
v 5. – 9. ročníku) 

 
1.9 Zařízení školního stravování 

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

děti a 
žáci   

Zaměstnanci  školy ostatní* 

L 13 ŠJ – výdejna 1 730 72 - 

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

 

Škola odebírá obědy ze školní jídelny na náměstí Svornosti. Na kvalitu vydávané stravy 
dohlíží každý den zaměstnankyně školní jídelny nám. Svornosti, přítomná při vydávání jídla 
v ZŠ Sirotkova. Jídelna je po celkové rekonstrukci a žákům nabízí příjemné prostředí pro 
konzumaci oběda a polední oddech, pracovnicím výdeje stravy pak účelně  a moderně 
zařízené pracovní prostředí. 
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Ve školní jídelně probíhaly během školního roku atraktivní 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. 

Vzhledem k tomu, že si někteří rodiče stěžovali na kvalitu stravy a nedostatek čerstvé 
zeleniny a ovoce, byla zřízena z členů Klubu rodičů degustační komise, která pravidelně 
chodí ochutnávat obědy podávané žákům. Zápis z kontroly odevzdávají řediteli školy, který 
závěry konzultuje s vedoucí školní jídelny nám. Svornosti. 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30. 6. 2016 

Fyzické osoby 6 

Přepočteno na plně zaměstnané 3,55 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

Počet oddělení  10 

Počet dětí celkem 275 

Počet vychovatelů fyzický 10 

Počet vychovatelů přepočtený 8,66 

Kapacita ŠD 275 

 

Školní družina je každoročně naplněna na maximální kapacitu. Škola disponuje čtyřmi 
samostatnými hernami, zbývajících šest oddělení je umístěno ve třídách, které jsou tomu 
uzpůsobeny. Pro bezpečné vyzvedávání dětí ze ŠD má škola zavedený systém. Zaměstnáváme 
koordinátorku vydávání dětí ze ŠD, na kterou mám přispívá MČ Brno - Žabovřesky. Rodič se 
u ní prokáže čárkovým kódem, na základě kterého je jim osobně předáno dítě nebo děti, které 
mohou vyzvedávat. Družina pořádá během roku obrovské množství velmi úspěšných akcí 
nejen pro děti, ale i pro jejich rodiče a prarodiče. 

Náplní práce vychovatelek je také z bezpečnostních důvodů doprovázet třídní učitele se 
třídami na akce mimo budovu školy. 
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Akce školní družiny ve školním roce 2015/16 

 

 Indiánský podzim – 22. 9. 2015  (Akce pro rodiče s dětmi) 

Na prvním stanovišti si děti společně s rodiči vyrobily indiánské tričko (nastříhaly a 
namalovaly). Obličeje dětem rodiče pomalovali za pomoci barev na obličej a hlavu ozdobili 
vlastnoručně vyrobenou indiánskou čelenkou.  

 

Indiánský podzim ve školní družině 

Na dalším stanovišti si společně vyrobili šamanské hudební nástroje a každý vyřezal, 
resp.  vybarvil, jeden díl totemu. 

Na dvoře byla pro děti nachystaná indiánská stezka. Děti si zde ověřily svoje schopnosti 
tichého prolézání a plížení. Dále pak s pomoci rodičů hledaly a poznávaly stopy divoké zvěře 
a hádaly stíny dravců a vyplňovaly je do křížovky. Nejvíce se týmy dětí a rodičů pobavily u 
střelby z luku na pohyblivý cíl. 

U indiánského ohně v kuchyňce na všechny čekala indiánka, která je naučila připravit a 
upéct indiánské kukuřičné placky a jiné dobroty z kukuřice. Všichni jsme se dobře bavili a 
domů jsme si odnesli nejen spoustu zážitků, ale i vlastnoručně vyrobené dárky. 

Akci připravily: Jitka Petlachová, Monika Sladká, Veronika Hasalová, Eva Pavlíčková, 
Petra Součková, Simona Řádková, Ludmila Vaňáčková 
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 Velká pardubická – 29. 9. 2015 (Akce pro 
prvňáčky) 

V úterý 29. září 2015 se na školním dvoře odehrál 
legendární závod koní a žokejů. Děti si během měsíce 
září vyrobily hlavu koně, kterou nasadily na tyč. Za úkol 
měli na svém „koni“ proběhnout závodní dráhu, zdolat 
všechny překážky, příkopy a slalomy a za co nejkratší čas 
doběhnout do cíle. Počasí nám přálo a tak se děti dobře 
bavily. 

Závod připravily: Veronika Hasalová, Petra 
Součková, Vladimíra Hejtmánková, Jaroslava Kozáková. 

 

 

 

 Velká Pardubická v ZŠ Sirotkova 

 Slavnost padajícího listí – 13. 10. 2015 (Akce pro rodiče s dětmi.) 

Dne 13. října 2015 uspořádala naše družina další akci pro rodiče s dětmi. Tentokrát jsme 
se sešli ve Wilsonově lese, kde týmy rodičů a dětí dostaly mapku se stanovišti. Při cestě na 
určené stanoviště hledaly 12 záludných otázek, na které odpovídaly pí. vychovatelce. Na 
každém stanovišti na naše týmy čekal jeden úkol. Měly rozpoznat podle listů a plodů název 
stromu, naučily se vytvořit růži z padaného listí, podzimní zápich z listí, vytvářely síť pomoci 

listí nalepeného na šňůře, 
tvořily na zemi originální 
mandalu a navlékaly 
náhrdelník plný přírodnin 
a listů. Když se podařilo 
týmu projít podle mapy 
celou hrou, zodpověděly a 
splnily záludné otázky a 
úkoly, dostaly malou 
upomínku v podobě 
připínáčku, jak jinak než 
s listem. Po dobrodružné 
procházce podzimním 
lesem jsme se rozloučili a 
rozešli k domovům. 

Akci připravily: 
Petlachová J., Vaňáčková 
L., Sladká M., Součková 
P., Řádková S., 
Hejtmánková V.  

 

 Slavnost padajícího listí  
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 Drakiáda – 27. 10. 2015 (Akce pro rodiče s dětmi) 

Tato již tradiční akce pro rodiče a děti se konala dne 27.10.2015 na kopci pod 
hvězdárnou na Kraví Hoře od 16:00 do 17:00 hod. Rodiče a děti si zadováděli při pokusech 
dostat svého draka do oblak. Našli se i tací, kterým se to zdárně povedlo a o to byla radost 
větší. Sešli se tu draci kupovaní, ale také draci „domácí“. Akce byla  příjemným setkáním při 
činnosti, která znovu získává svoji téměř zapomenutou popularitu.  

Akci připravily: Hasalová Veronika, Součková Petra, Pavlíčková Eva  

 

Barevní draci na Kraví hoře 

 

 Svatomartinský lampiónový průvod – 10. 11. 2015  (akce pro rodiče s dětmi) 

Je každoročním zvykem naší školy, že v období svátku sv. Martina se sejdeme na 
společný lampiónový průvod. Tak i letos jsme se k radosti dětí i dospělých sešli v areálu 
Rosnička, kde nám děti z Dramatického kroužku připomněly něco z legend o sv. Martinovi. 
Tentokrát nás potěšily nastudováním života světce v předvedení živých obrazů, provázených 
„titulky“. Toto vtipné pojetí odstartovalo pěkný večer. V průvodu nás vedl náš oblíbený 
„svatomartinský“ kůň a nikomu nevadilo, že není bílý. Na školním dvoře si pak dospělí 
popovídali a děti mlsaly svatomartinské koláčky a pily čaj. Domů si pak všichni odnesli malý 
dáreček, podkovičku se sněhovou vločkou, a krásný zážitek. Těšíme se už teď na příští 
Svatomartinský průvod. 

Na zdárném průběhu akce se podílely: Eva Pavlíčková, Monika Sladká, Petra Součková, 
Jaromíra Troubilová, Vladimíra Hejtmánková, Jaroslava Kratochvílová, Jitka Petlachová, 
Simona Řádková, Veronika Hasalová, Ludmila Vaňáčková 
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Svatomartinský průvod 

 

 Děti dětem – charitativní akce – 14. 12. 2015 

Během celého měsíce listopadu se ve všech družinkách zaměřili na výrobu malých 
vánočních dárkových předmětů. Tyto výrobky byly určeny na charitativní akci „Děti dětem“, 
kde byly nabídnuty rodičům, aby tak přispěli handicapovaným dětem ze Žabovřesk na 
pořízení kompenzačních pomůcek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroba plechovek na charitativní akci 
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 Slavnostní rozsvícení vánočního stromečku – 8. 12. 2015 (akce pro děti) 

V prosinci jsme již tradičně rozsvítili vánoční stromeček. Celou akcí nás provedla pí. 
vych. Eva Pavlíčková spolu s Dramatickým kroužkem. Pásmo básniček , písní a koled se nám 
velice líbilo. Vánoční atmosféru pocítili všichni a už se těšíme na Štědrý den. 

Pořádala – Eva Pavlíčková  

Každé oddělení ŠD během prosince pořádalo vánoční dílničky pro děti. Vyráběli jsme 
přáníčka a dárečky pro rodiče a naše blízké. Děti dílničky bavily a práce jim šla od ruky. 

 

 Jede, jede poštovský panáček (akce pro děti) 

Školní družina během měsíce ledna poznala veškerá tajemství poštovnictví. Zábavnou 
hrou „Jede, jede poštovský panáček“ se děti dozvěděly o historii pošty, o známkách, dopisech, 
telegrafech, morseově abecedě…  

Prvním úkolem bylo vyrobit poštovní schránku. Všechna oddělení se z úkolem statečně 
poprala a své schránky instalovaly před svojí hernou. Každé lednové pondělí se děti těšily na 
další úkol, který na ně ve schránce čekal. Navrhovali jsme poštovní známku s tématem naší 
školy, luštili jsme morseovku, povídali jsme si o různých zajímavostech, které se týkají 
poštovnictví. 

Celou akci zorganizovala Vladimíra Hejtmánková, akce se zúčastnila všechna oddělení 

 

 Superstar – celodružinové kolo – 21. 1. 2016 (akce pro děti.) 

Během ledna v každém oddělení proběhlo družinové kolo Superstar, které vyvrcholilo 
dne 21. 1. 2016 v celodružinové kolo Superstar. Děti se utkaly za podpory poroty a dětí 
z kroužku Zpívání s kytarou. Výherci budou reprezentovat naši ŠD na ZŠ Jasanová dne 11. 2. 
2016. 

Akci měly na starost pí. vychovatelky – Troubilová M. a Součková P. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Družinové kolo Superstar 

 

 



  13 

 Poznej své smysly – 22. 2. 2016 (akce pro rodiče s dětmi) 

Cílem této celodružinové  akce pro rodiče s dětmi bylo, aby si vyzkoušeli svých pět 
smyslů. Jaké to je, když špatně vidím a musím se spolehnout na někoho blízkého? Jak 
jednoduše lze ošálit náš jazyk? Uhodnu známé pachy? Poznám zvuky z každodenního života 
či z přírody? A další a další záludné úkoly plnily týmy rodičů s dětmi. 

Celou akci zorganizovala Monika Sladká. Při akci pomáhaly: Řádková S., Hasalová V., 
Zástěrová K., Součková P., Vaňáčková L., Kršjaková K. 

 

Akce poznej své smysly 

 

 Karneval prvních tříd – 16. 2. 2016 (akce pro prvňáčky.) 

V úterý 16. 2. 2016 se ve školní družině konal karneval pro první třídy. Děti si 
zadováděly, zasoutěžily a předvedly své masky. Akci organizovaly vychovatelky: 
Kratochvílová, Hejtmánková, Hasalová. 

 

 Celodružinová akce ke dni vody – 15. 3. 2016 (akce pro děti) 

Mnohé informace o vodě se děti dozvěděly během třetího březnového týdne ve 
svých družinkách. Voda se v tomto týdnu prolínala snad všemi činnostmi – v besedách, hrách, 
 písničkách i při malování. Na závěr si děti s vychovatelkami udělaly malý výlet na 
Brněnskou přehradu, který jim cestou zpestřovalo plnění různých úkolů, v nichž  si mohly 
ověřit získané znalosti. 

Akce se zúčastnila všechna oddělení. 

 

 Velikonoční zvyky - pečení Jidášů a velikonoční povídání  - březen 2016  

Prvňáčci pekli Jidáše, větší děti navštívily Moravské zemské muzeum, kde se děti 
seznámily s různými velikonočními zvyky. Děti si vytvořily májku, upekly Jidáše, zdobily 
vel. vajíčka a mnohé další. 

Akci zajišťovaly: Zástěrová K., Sladká M., Hejtmánková V. a Kozáková J. 
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 Velikonoční dílničky pro rodiče a děti – 22. 3. 2016 (akce pro rodiče s dětmi.) 

Velice  zdařilá akce, kde si rodiče s dětmi vytvořili nejrůznější velikonoční dekorace 
(vajíčka, přáníčka, Jidáše a další). Všichni odcházeli s úsměvem na tváři :-) 

Akci připravily: Sladká M., Zástěrová K., Šmardová J., Hollósyová L., Gašparovičová 
Š., Gregušová K.  

 

 Noc s Andersenem – 1. 4. 2016 (akce pro děti 2. tříd) 

Děti z druhých tříd prožily kouzelnou noc s panem Andersenem. Tentokrát byly aktivity 
zaměřeny na vesmír. Proletěli jsme se raketou, vytvořili sluneční soustavu a užili si další 
vesmírná dobrodružství. V noci jsme pak navštívili planetárium a absolvovali stezku odvahy. 
Nakonec jsme v družince přespali.  

Na akci se podílely všechny vychovatelky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ranní rozloučení po noci s Andersenem 

 

 Lehkoatletický trojboj – 4. 5. 2016 (akce pro děti.) 

Zvládli byste přeskočit v tělocvičně kozu? Vím, že to umí ještě mnozí z generace 60+. 
Odhodit školní aktovku v předsíni a vyrazit ven na sportovní odpoledne plné dobrodružství a 
zábavy s vrstevníky bývá ještě pro děti na vesnicích a v malých městech samozřejmostí. Ve 
větších aglomeracích tomu tak již není z různých důvodů – obavy rodičů o bezpečnost dětí, 
pozdní příchody domů z družiny a z nesportovních kroužků a hlavně všudypřítomný „žrout 
času“ v podobě internetu. O plíživém nárůstu obezity u dnešních dětí, sedících každý den 
hodiny u počítače, tabletů…… bylo napsáno již mnoho varovných studií. Pro tyto děti je už 
zmíněný  skok přes kozu opravdovým problémem. O tom, že pohyb působí velmi příznivě 
nejen na naše tělo, ale i duši, již nikdo nepochybuje. Proto se na naší škole věnuje pohybu dětí 
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maximální pozornost. I ve školní družině máme několik pohybově zaměřených kroužků, 
například  taneční a sportovní. 

 Aby si děti otestovaly svoji fyzickou zdatnost, pořádal se letos jako každoročně pro 
družinové děti TROJBOJ, který se konal v odpoledních hodinách na hřišti ve Wilsonově lese. 
Soutěžilo se v běhu na krátkou vzdálenost, skoku a hodu do dálky. Sluníčko hřálo při přípravě 
stanovišť, při vydatném pohybu a především těm nejlepším hřála na prsou velká medaile. 
Nezapomenutelným zážitkem bude pro ně jistě i pochvalné uznání a poplácávání od 
spolužáků. I ostatní děti měly úsměv na tváři, vždyť to maximální sportovní nasazení 
vyvolalo ve všech prostě bezva náladu a tak to má být.   

Akci zajišťovaly vychovatelky: Hejtmánková, Kratochvílová, Hasalová, Zástěrová, 
Vaňáčková, Řádková, Pavlíčková, Troubilová. 

 

Atletický trojboj na Rosničce 

 Vystoupení pro rodiče – 11.5.2016 (akce pro rodiče) 

Jako každoročně si děti připravily ve školní družině se svými vychovatelkami pro rodiče 
program. Na vystoupení se děti vždy velmi pečlivě chystají, aby ukázaly co se v družinkách 
naučily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení v Domově důchodců  
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Na úvod jsme si společně při kytaře zazpívali písničku Severní vítr. V hudební pohádce 
O Šípkové Růžence od J. Uhlíře a Z. Svěráka děti překvapily nejen jako herci, ale i jako 
zpěváci. Orientální tance opět roztleskaly celé obecenstvo. Následovalo pásmo básniček a 
houslové sólo Jana Otáhala.  Závěrečnou tečkou bylo taneční vystoupení Školní pozdvižení, 
se kterým děti vyhrály třetí místo v soutěži Right Dance. Vystoupení dětí rodiče ohodnotili 
jako perfektní a už se těší na další v příštím roce. 

S podobným programem vystoupily děti i v Domově pro seniory 19. 5. 2016 

Akci zajistily: Vaňáčková L, Pavlíčková E., Součková P., Troubilová M. 

 

 Zábavné odpoledne pro budoucí prvňáčky – 13. 6. 2016  

Na pěti 
stanovištích děti, 
které v příštím 
školním roce nastoupí 
do prvních tříd, 
luštily, skládaly, 
překonávaly překážky 
a všelijak se snažily o 
medaile Kocoura 
Mikeše. 

Akci připravily: 
Kratochvílová, 
Hejtmánková, 
Hasalová, Vaňáčková, 
Troubilová 

 

 

 

 

 Jsme rodina – celodružinová akce - 15. 6. 2016 (akce pro rodiče s dětmi) 

Tato akce měla za úkol stmelit rodinné týmy, překonat sportovní dráhu, vyřešit společně 
rébusy, hlavně pobavit a zahrát si dohromady vybranou hru. Rodiče se museli spolehnout na 
své dítě a naopak, aby zdárně zdolali všechny úkoly. 

Na přípravě se podílely všechny vychovatelky. 

 
1.12 Školní klub není součástí školy. 
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2. Údaje o pracovnících školy 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 45,98/49 100 

z toho odborně kvalifikovaných  44,98/48 98 

Jeden učitel nemá kvalifikaci, ale splňuje podmínky školského zákona roky praxe. 

  

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 
    do školy jako učitel nenastoupil žádný absolvent 

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

     

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  1 

   

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 15 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 

Muži Ženy 

do 35 let 3 5 

36-50 let 11 21 

51 a více 0 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 14 35 

Rodičovská dovolená 0 2 

 
Máme stálý pedagogický sbor s významným zastoupením mužů. 
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2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie, výchovné poradenství, 
prevence soc. pat. jevů 

3 

Rozvoj kreativity ve výuce 49 

Metody učení podporující koncentraci a paměť  49 

Informatika, PC, SIPVZ 1 

Sociální pedagogika 2 

Společenské vědy 6 

Vzdělávání na I. stupni 5 

Matematika 2 

Český jazyk a literatura 5 

Cizí jazyk 7 

Management 1 

Výtvarná výchova 1 

Školní družina 1 

Celkem 136 

 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se škola ve školním roce 
2015/16 zaměřila zejména na oblast nejrůznějších metod učení, zvyšujících angažovanost 
žáků na výuce, koncentraci na zadaný úkol a rozvíjejících paměť žáků. První stupeň a 
vyučující ČJ prošli uceleným školením čtenářské gramotnosti, která se stala také jedním z 
ústředních témat, na kterých se žáky pracujeme nejen v hodinách ČJ. Průběžně probíhá 
vzdělávání prakticky všech pedagogických pracovníků v novinkách z jejich oboru, často jsou 
to školení zaměřená na začlenění ICT a on-line zdrojů do výuky. Stále podporujeme 
rozšiřování a prohlubování kvalifikace učitelů jazyků – 2 učitelé absolvují studium učitelství 
anglického jazyka na vysokých školách. V tomto školním roce úspěšně zakončily studium na 
splnění kvalifikačních předpokladů dvě učitelky I. stupně. Pracovníci školního poradenského 
pracoviště  se průběžně účastní školení spojených s novinkami v tématu inkluze a začlenění 
žáků se vzdělávacími obtížemi do výuky. 
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2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)     3,08/6   

Většina asistentů pracovala u žáků s poruchou chování, dva asistenti pomáhali tělesně 
postiženým žákům.  

3. Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo  Opakuje 

1. 78 77 0 1 0 

2. 78 78 0 0 0 

3. 82 82 0 0 0 

4. 77 75 2 0 0 

5. 104 90 14 0 0 

Celkem za I. stupeň 419 402 16 1 0 

6. 103 73 30 0 0 

7. 84 61 23 0 0 

8. 72 47 25 0 0 

9. 78 47 31 0 0 

Celkem za II. stupeň 337 228 109 0 0 

Celkem za školu 756 630 125 0 0 

 

 

3.2  Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,4 

3 1 0,1 
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3.3  Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  4 - jedná se o jednoho žáka 

průměr na jednoho žáka: 0, 005 

Škola nemá problémy se záškoláctvím. 

 
3.4  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

Nadaní žáci mají na prvním stupni (ve 4. a 5. třídě) do výuky zařazen nepovinný 
předmět seminář z matematiky. 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 se scházejí každý týden. 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. Každý školní rok volíme 
zastřešující téma, které spojuje všechny tematické schůzky školního roku. Pro školní rok 
2015/16 jsme zvolili téma VODA. V rámci tematických schůzek žáci zkoumali vodu z 
chemického i fyzikálního hlediska, pod vedením vyučujících přírodopisu objevovali a 
zkoumali vodní živočichy, s vyučujícími VV tvořili výtvarná díla s tématem voda, s učiteli 
dějepisu pátrali po historických vodních bitvách. Pro příští školní rok plánujeme pojicím téma 
VZDUCH. 

Pro technicky nadané žáky 2. stupně je od školního roku 2015/16 otevřen kroužek 
robotiky, kde žáci sestavují roboty ze stavebnice Lego Mindstorms a programují nejrůznější 
úkony i složitější akce, které roboti vykonávají. Největší úspěch mezi žáky měla schůzka, na 
které roboti sestrojení podle vlastní úvahy a nápadu a naprogramovaní svými tvůrci svedli 
velkou robotickou bitvu. 

 

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 42 15 17 20/0/16 0 

 

Naše škola dlouhodobě patří mezi školy s nejvyšší úspěšností při přijetí žáků na čtyřletá, 
šestiletá i osmiletá gymnázia. Systematicky se věnujeme přípravě žáků k přijímacím 
zkouškám. Máme upraveno učivo v ročnících tak, aby všechno učivo potřebné u zkoušek žáci 
do vypsaného termínu zvládli. 

Je velmi potěšují, že na prestižních brněnských gymnáziích se naši žáci pravidelně 
umísťují v pořadí v první desítce. 

Také jsme rádi, že se všichni absolventi 9. ročníku dostali na obory s maturitou. 
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3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 78 100 

Celkem 78 100 

Všichni absolventi odešli z 9. ročníku. 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9 

Důvody:  změna bydliště, přestup na žádost rodičů 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   48 

Důvody: žádosti rodičů o přestup na naši školu 

4. Hodnocení ZŠ nebo jejích součástí 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ano, šetření stížnosti. Stížnost byla 
hodnocena jako nedůvodná. 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ne 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: Audit zřizovatele 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: ne 

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  7 - 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 - 

Přijetí do 1. třídy 80 - 

Přestupy žáků 48 - 

Rozhodnutí o IVP 12 - 
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6. Další údaje o škole  

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních 
školách,  CZ.1.07/1.1.00/46.0015 

Délka trvání projektu  Září 2015 – červen 2016 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  
b) partner 

Celková výše dotace  Škola žádné přímé finanční prostředky v rámci projektu 
nedostala. 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

Nebyl vyžadován 

Stručný popis projektu  Cíl projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality 
základního vzdělávání ve městě Brně. Partnery projektu je 
celkem 67 základních škol na území města. Vytvořená síť 
partnerských škol v projektu představuje platformu pro 
sdílení a výměnu zkušeností příkladů dobré praxe, společnou 
evaluaci projektových činností a aktivit, umožní navázání 
nebo zlepšení spolupráce a komunikace mezi školami 
navzájem, mezi školami a zřizovateli, aj. Na zapojených 
školách působí v rámci projektu mentoři, kteří pracují se 
žáky ohroženými školním neúspěchem anebo předčasným 
odchodem ze vzdělávání. Na základě této mentorské práce 
budou v rámci jednoho školního roku ověřeny vybrané 
metody podpory těchto žáků a jejich účinnost. 

Cílem projektu je také zvýšení důvěry mezi školami, jejich 
zřizovateli a dalšími partnery, zlepšení vzájemné 
komunikace, spolupráce a výměna zkušeností dobré praxe. V 
rámci projektu se uskuteční pět setkání pro zástupce 
zřizovatelů – městských částí, vedoucí pracovníky škol a 
další partnery v oblasti vzdělávání. Každé setkání bude 
zaměřeno na vybrané téma související s problematikou 
vzdělávání. Statutární město Brno dále na základě projektu 
vytvoří Lokální strategii rozvoje základního vzdělávání ve 
městě Brně, která identifikuje a analyzuje problémy města v 
této oblasti a navrhne plán k jejich řešení. 
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Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Lépe rozumíme 
CZ.1.07/1.1.00/56.2411 

Délka trvání projektu  červenec 2015 – prosinec 2015 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  
a) žadatel 

Celková výše dotace  672 516,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

7. 9. 2015 

Stručný popis projektu  Cíl projektu: 

Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český 
jazyk a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu 
o čtenářství a zlepšení čtenářské gramotnosti. 
Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro 
realizaci Čtenářských dílen ve výuce. 
Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, 
přírodovědných a technických předmětů. 
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich 
znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného 
obchodu). 
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Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Praktické činnosti 
CZ.1.07/1.1.00/57.1049 

Délka trvání projektu  Září 2015 – prosinec 2015 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  
a) žadatel 

Celková výše dotace  220 850,- 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

7. 9. 2015 

Stručný popis projektu  Cíl projektu: 

Rozvoj dovedností a zkušeností učitelů ZŠ pro zlepšování 
technických dovedností žáků 

Rozvoj technického vzdělávání na ZŠ formou vytváření 
žákovských výrobků. K tomu přispívá tato aktivita využitím 
vybavení školní dílny. 
Profesní rozvoj pedagogů cizích jazyků, matematiky, 
přírodovědných a technických předmětů. 
Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich 
znalostí o zemích EU a ESVO (Evropské sdružení volného 
obchodu). 
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Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 
CZ.1.07/1.1.00/44.0006 

Délka trvání projektu  Září 2013 – červen 2018 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  
b) partner 

Celková výše dotace  Škola žádné přímé finanční prostředky v rámci projektu 
nedostala. 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

Nebyl vyžadován. 

Stručný popis projektu  Cíl projektu: 
Podpora přírodovědného a technického vzdělávání 

 
 

6.1 Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* Aj 24 238 
Sport, TV, turistika 8 108 

Umělecké obory 11 151 
Zdravotní, speciální pedagogika 3 30 

Informatika 3 34 
Svět na dlani 2 14 

Vaření 3 34 
Klub Mensy ČR, Deskové hry 2 38 
 

Kroužky organizované ZŠ Sirotkova I. stupeň 

 Angličtina hrou  – kroužek určený pro žáky 1. a 2. ročníků – vedený vyučujícími 
jazyků 

 Příprava na Cambridge exams – kroužek vedený vyučujícími AJ a rodilým 
mluvčím, zaměřený na rozvoj jazykových dovedností žáků. Kroužek slouží jako 
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příprava k mezinárodně uznávaným jazykovým zkouškám, které žáci mohou 
absolvovat přímo v ZŠ Sirotkova. 

 Grafomotorika – zdokonalování grafomotorických dovedností, náprava chybných 
návyků při psaní     

 Spec. pedagogická reedukace – náprava poruch diagnostikovaných pedag. 
poradnami 

 Klub Mensy ČR – kroužek pro nadané a zvídavé žáky – rozvoj logického myšlení, 
rozšíření informací z běžné výuky, pokusy, tvořivá činnost, výstavy, exkurze, besedy.  

 Golf – sportovní kroužek pro žáky 1.stupně – přípravná cvičení, technika a pravidla 
hry 

 

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. 

 Klub Mensy ČR – kroužek pro nadané a zvídavé žáky – rozvoj logického myšlení, 
rozšíření informací z běžné výuky, pokusy, tvořivá činnost, výstavy, exkurze, besedy.  

 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 

 Stolní tenis – sportovní kroužek pro zájemce o stolní tenis, základy hry, příprava na 
soutěže 

 Florbal – sportovní kroužek pro zájemce o florbal, základy hry, příprava na soutěže 

 Posilování - kroužek pro zájemce o posilování s vlastním tělem i se zátěží, určen pro 
žáky vyšších ročníků 

 Míčové hry – sportovní kroužek pro dívky, základy míčových sportů, všeobecná 
průprava 

 Vaření – kroužek pro žáky II. stupně – příprava jednoduchých jídel, zásady zdravé 
stravy a životního stylu 

 

Kroužky organizované jinými subjekty  

 Judo, Bojové sporty, Moderní i klasický tanec – sportovní kroužky zaměřené na 
rozvoj pohybových dovedností žáků  

 Věda nás baví – kroužek pro zvídavé žáky 1. stupně, pomocí pokusů a experimentů 
žáci objevují principy fungování světa, který nás obklopuje 

 Golf – sportovní kroužek pro žáky 2.stupně – nácvik odpalu a techniky hry 
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Kroužky ŠD: 

 Kroužek vaření  

 Výtvarný kroužek  

 Sauna chlapci/dívky 

 Keramika 

 Pohybové hry 

 Sportovní a míčové 

hry 

 Zpívání s kytarou 

 Dovedné ruce 

 Němčina hrou 

 Jogínci 

 Mladý reportér 

 Šachy 

 Deskové hry 

 Fotbálek  
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6.2 Úspěchy žáků v soutěžích 

 

Komise českého jazyka 

 

 Soutěž BABYLON: 

 

Školní kolo soutěže Babylon proběhlo v týdnu od 15. 2. do 19. 2. Na prvních třech místech se 
umístili: 

V kategorii 5. tříd: 

1. místo - Vojta Jan, Straka Jan, Nguyen Quoc Viet, Vaculíková Natálie 

2. místo - Novická Natálie, Ježek Tomáš, Klimpar Filip, Seiterová Amálie, Špaček Martin, 
Šponer Teodor, Novotný Jakub, Prchal Jan, Slaná Viktória Michaela, Svoboda Šimon, 
Tranová Anna 

3. místo - Gombík Gabriel, Hubatková Emma, Chu Mai Anh, Tomášová Karolína, 
Stejskalová Anna, Šebela Štěpán, Juračková Ela, Müller Mikuláš, Novotný Maxmilián, Phung 
Quang Minh, Seiterová Jolana, Tajovský Matěj, Vlk Lukáš 

V kategorii 6. a 7. tříd: 

1. místo - Kopuletý Vilém, Ficová Karolína, Šatinský Ondřej 

2. místo - Medková Hana, Hladík Jan, Bednářová Adéla, Velfl Richard 

3. místo - Giačová Laura, Krejska Daniel, Muzikář David, Müllerová Adéla, Peška Jiří, 
Stejskalová Simona, Stříbrná Aneta, Adámková Petra 

 

Městské kolo se konalo 15. 3. na ZŠ Kuldova. 

V kategorii 5. tříd se účastnilo celkem 148 žáků ze základních škol Brna a okolí. 
Žáci naší školy obsadili následující místa: 

4.místo - Vojta Jan 

5.místo - Ježek Tomáš, Novotný Jakub, Vaculíková Natálie 

8.místo - Klimpar Filip 

9.místo - Straka Matyáš 
 
V kategorii 6. a 7. tříd se účastnilo celkem 150 žáků ze základních škol Brna a okolí. 
Žáci naší školy obsadili následující místa: 

1.místo - Adámková Petra, Giačová Laura, Hladík Jan 

3.místo - Müllerová Adéla 

4.místo - Bezoušek Petr, Velfl Richard 

6.místo - Šatinský Ondřej 

9.místo - Ficová Karolína, Rotterová Ema 
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 Recitační soutěž: 

Školní kolo proběhlo dne 23.2.  

1. místo v kategorii 6.- 7. r. získala Hana Markesová 

1. místo v kategorii 8.- 9. r. získala Zuzana Markesová 

 

Městské kolo se uskutečnilo dne 11. 3. v SVD Labyrint, v němž Zuzana Markesová získala 
ocenění za výběr textu i přednes. 

 

 Olympiáda českého jazyka pro 8. a 9. ročníky: 

Školní kolo olympiády se na naší škole uskutečnilo v pondělí 30.11. 

Vítězem se stal Vilém Raška z 9.B se 17 body.  

O 2. - 5.místo se dělilo několik úspěšných řešitelů, a to: Zuzka Göghová z 9.C, Lucka 
Pacáková z 8.C , Šimon Daniel Verba z 9.B a Matěj Kadlec z 9.B. 

Vilém Raška z 9.B následně 8.2. reprezentoval naši školu v městském kole v CVČ 
Lužánkách, kde skončil na 10. místě. 

 

   

Komise matematiky 

Jako každý rok, tak i v letošním školním roce se naše škola účastnila velkého počtu 
matematických soutěží. 

Účastníme se řady nadstandardních, ale i běžných 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: 

 Matematická olympiáda 

5. ročník: 

1. místo obsadil Tajovský Matěj, 3. místo CHuHai Anh, Seiterová Jolana a Vojta Jan; 

5. místo Hubáčková Emma, Ježek Tomáš, Novotný Jakub, Straka Matyáš, Svoboda 
Šimon a Pokorný Matěj; 6. místo Klimpr Filip a Majzner Filip. Úspěšnými řešiteli se stali 
žáci ChuMai Anh, Melnikov Roman, Miková Lenka, PhungQuang Minh, Šponer Teodor, 
Doupovec Vít, Kovařík Tomáš, Malenová Petra, Prchal Jan, Slaná Viktória, Šebela Štěpán, 
TranováAnna, NguyenQuocViet, NquyenMai Thanh Tu a Špaček Martin 

6. ročník:  

1. místo obsadila Kuželová Magdaléna; 2. místo Kučera Pavel, Martykán Jan, Mráková 
Martina, Stach Martin; 3. místo Chlebovská Hana, NguyenThao Nina, Relichová Gabriela, 
Rubáš Arnošt; 4. místo Čelechovská Radka, Přibyl Marek; 5. místo Brandejská Anna, Pospíšil 
Matěj; 6. místo Frendlová Michaela, Hanzal Kryštof, Jebáčková Klára. Úspěšnými řešiteli se 
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stali žáci Kabeláčová Jana, Kubů Robert, Pelánek Dan, Večeřák Tadeáš, Janáková Agáta, 
Janota Radan, NguyenThiLuongHien a Svoboda Tomáš. 

7. ročník: 

6. místo obsadil Hladík Jan.Úspěšnými řešiteli se stali  Hobza Tomáš, Poláková Marie a 
Kramol Jiljí. 

8. ročník: 

1. místo obsadili Němečková Karolína a Mravec Marcel; 5. místo obsadila Cejpková 
Hana; 6. místo Eichlerová Sabina, Jansa Tomáš a Kopečková Anežka.Úspěšnými řešiteli  se 
stali Krejčířová Lucie, Mai Long Khanh a  Nebeská Lenka  

9. ročník: 

6. místo obsadil Raška Vilém, který byl druhý úspěšný mezi žáky ze základních škol. 
Postoupil do kola krajského, ve kterém obsadil 10. místo, ale byl nejúspěšnějším řešitelem za 
kraj mezi žáky základních škol.Úspěšnými řešiteli se stali Grim Viktor, Bém Petr, Kuda 
Mirko a   Bílek Jan.  

Úspěšní řešitelé jsou žáci, kteří dosáhli vždy více než polovinu bodů, které mohli získat. 

 

 Pythagoriáda: 

5. ročník: 

1. místo obsadil Svoboda Šimon; 2. místo Gombík Gabriel, Chu Anh Hai, Miller 
Mikuláš a Tajovský Matěj; 3. místo Melnikov Roman a Miková Lenka, 4. místo NguyenMai 
Thanh Tu; 5. místo Hub Šimon a Klimpr Filip; 6. místo Doupovec Vít, ChuMai Anh, Pokorný 
Matěj, Seiterová Jolana a Šťastný Petr. Úspěšnými řešiteli se stala Juračková Ela. 

6. ročník: 

5. místo obsadil Polár, Pospíšil Matěj; 6. místo Kuželová Magdaléna, Mráková Martina, 
Rubáš Arnošt a Zubek David.  

7. ročník: 

1. místo obsadila Poláková Marie; 3. místo Raška Svatopluk; 4. místo Satinský Ondřej; 
5. Místo Hlávka Ondřej 

8. ročník: 

2. místo obsadil Tomáš Mareček. 

. 

Úspěšní řešitelé jsou žáci, kteří získali 9 a více bodů z 15 bodů. 

 

Naše škola se účastní také Logické olympiády, která je pořádána společností Mensa 
ČR. Každoročně máme zastoupení v krajském i celorepublikovém kole. Letos jsme měli 10 
zástupců v krajském kole. Do celorepublikového kola postoupili Tajovský Matěj a Jan Bílek. 
Oba si vedli skvěle, obsadili 10. a 20. místo z 65 soutěžících. 

 

Úspěšnou soutěží pro žáky 4. tříd je Miniolympiáda. Na zadání školního a organizaci 
městského kola se podílí vyučující z naší školy. 5. místo obsadil Otáhal Jan. Úspěšnými 
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řešiteli se stali žáci – Taraba Martin, Dosoudil Michal, Zrůn Ondřej, Smékal Matyáš a 
Mikulášková Leontýna. 

 

Kromě miniolympiády 4. tříd,  naše škola pořádá pro brněnské základní školy  vánoční 
turnaj v logické hře Sudoku .Školní kolo probíhá na kmenových školách, městské potom u 
nás ve škole.Soutěží se ve třech kategoriích, a z každé školy do městského kola postupují dva 
nejlepší. V kategorii 5. ročníků obsadila 1. místo Očenášková Nela a 3. místo Tajovský Matěj, 
6 a 7. tříd  2. místo  obsadil Stach Martin a v kategorii 8 a 9. tříd 1. místo Černý Marek a 3. 
místo Juránek Štěpán. 

Krom tohoto turnaje se žáci  zúčastnili týmového turnaje v Sudoku, který probíhal na 
gymnáziu Tř. Kpt. Jaroš 14, byl pořádán společností „sudoku a logika“. Žáci ve složení 
Marek Černý, Štěpán Juránek a Martin Stach obsadili 4. místo v kategorii základních škol. 

 

Všichni žáci, kromě žáků prvních tříd se účastní mezinárodní soutěže Matematický 
Klokan. 

Výsledky školních kol se posílají na celorepublikové zpracování. V celostátním kole 
byli nejúspěšnější: 

Kategorie Klokánek: 2. místo obsadil Jan Kopuletý 

Kategorie Kadet: 1. místo obsadil Adam Pecha 

Letos poprvé jsem se účastnili soutěže Pangea, kterou pořádá matematicko-fyzikální 
fakulta Univerzita Karlova v Praze. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 4. – 9. tříd. Do 
finálového kola v Praze se probojovalo sedm žáků – jeden žák 5. ročníku - Matěj Tajovský, 
dva žáci 6.ročníku -  Frendlová Michaela, Tadeáš Večeřák, dva žáci 7. ročníku - Svatopluk 
Raška, David Březa a  dva žáci 9. ročníku - Jan Bílek, Vilém Raška. Všichni byli i tady velice 
šikovní, i když nikdo z nich nedosáhl na nejpřednější místa. 

Již několikátým rokem se účastní žáci 7., 8. a 9. tříd soutěže finanční gramotnost, 
kterou pořádá  MŠMT ČR. Do krajského kola postoupil tým ve složení Ota Jirka, Daniel 
Tesařík, Tereza Chalupová, který se již bohužel dál neprobojoval. 

Žáci pátých tříd se účastní brněnské soutěže Mateso, kterou pořádá ZŠ Kuldova. 1. 
místo obsadil Tajovský Matěj;  3. místo ChuHai Anh, Nguyen Thanh Tu, Seiterová Jolana; 4. 
místo ChuMai Anh, Pokorný Matěj,; 5. místo Doupovec Vít, Gombík Gabriel, Špaček Martin; 
6. místo Hub Šimon, Straka Matyáš, Tomandlová Anette, Vlk Lukáš.Úspěšnými řešiteli jsou 
Štastný Petr, Tlačbaba Matěj , Visi Matyáš. 

Na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno se soutěže, kterou pořádá matematicko-
fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze, MF Náboj zúčastnilo družstvo žáků 9. třídy ve 
složení Jan Bílek, Matěj Kadlec,Tomáš Martykán a Vilém Raška. Umístili v konkurenci žáků 
víceletých gymnázií na krásném 6. místě v rámci brněnského regionu, na 44. místě v rámci 
republiky ze 230 týmů a na 73.místě v rámci České a Slovenské republiky z 437 týmů. Pokud 
bychom soutěžili jen na úrovni základních škol , pak by v regionu Brno, byl tento tým na 
prvním místě, v rámci České republiky na 6. místě a v rámci České a Slovenské republiky na 
16. místě. 

Další soutěží, kterou pořádá matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze 
je Matematická Soutěž – MaSo. Reprezentoval nás tým ve složení dvou žáků z 9. třídy–
Vilém Raška a Jan Bílek a dvou žáků ze 7. třídy – Jan Hladík a Vilém Kopuletý. Obsadili 45 
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místo v celorepublikovém kole Z 84 týmů. I tak je to velký úspěch, neboť většina týmů bylo 
z gymnázií. Náš tým byl 6. nejlepším týmem za základní školy. 

Tým žáků 9. třídy ve složení Kadlec Matěj, Bílek Jan, Raška Vilém, Martykán Tomáš a 
Šimon Verba se účastnili šifrovací soutěže Technoplaneta. Probojovali se do 
celorepublikového kola, v němž obsadili fantastické druhé místo. 

Všem žákům děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně dalších úspěchů 
nejen v matematických soutěžích. 

 

Komise fyziky 

 

 městské kolo Fyzikální olympiády – kategorie E/F 

Úspěšnými řešiteli se stali: 

Vilém Raška, Kateřina Grycová, Linda Chamrádová,  Kryštof Drápela. 

Vilém Raška byl úspěšným řešitelem i krajského kola. 

 

 oblastní kolo Fyzikální olympiády – Archimediáda. 

Úspěšnými řešiteli se stali: 

Jan Hladík, Adéla Bednářová, Karolína Ficová 

 

Komise přírodopisu 

 

 Přírodovědný klokan – kategorie KADET 

1.místo Tomáš Martykán 9.B 

2.místo Jan Horký 9.C 

3.místo Vilém Raška 9.B 

 

 Biologická olympiáda 

Tématem biologické olympiády byl v letošním jubilejním 50.ročníku SVĚT V TEMNOTĚ. 

Školního kola se v kategoriích C (8. a 9.roč.) a D (6. a 7.roč.) celkem zúčastnilo 30 
žáků, v kategorii D zvítězila M. Poláková ze VII.C a v kategorii C Z.Göghová z IX..C. 

Obě vítězky nás dále úspěšně reprezentovaly v okresním kole. 

 

Komise tělesné výchovy 

 

Z nejlepších úspěchů ve školním roce 2015/16 můžeme jmenovat: 

 basketbal starší žáci - 2. místo v okresním kole  
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 basketbal mladší žáci - 1. místo v okresním kole, postup do krajského kola i do 
republikového finále, kde jsme skončili na 6. místě 

Starší žáci - basketbal 

 

 Mladší žáci - basketbal 

Naši mladší basketbalisté ve složení : Petr ŠPOK 7.B, Aleš CHLUP 6.B, Tomáš 
HUSER 7.B, Matěj POSPÍŠIL 6.C, David MUZIKÁŘ 7.C, Tomáš PELČÁK 6.B, Georgios 
GEORGALAS absolvovali dvoudenní Republikové finále AND 1 CUP v Klatovech s 
obrovským nasazením a dobrou náladou. Konkurence byla obrovská, a tak jsme si domů 
odvezli 6. místo. 

 

Školní turnaj ve stolním tenise 

Účastnili jsme se florbalového turnaje v ZŠ Tuháčkova, florbalového turnaje AŠSK 
mladších a starších žáků v rámci města Brna, městského kola soutěže ve šplhu na tyči, soutěže 
v plavání mladších i starších žáků, turnaje ve stolním tenisu a v malé kopané. 

Škola uspořádala školní turnaj žáků ve stolním tenise. Dobrá nálada a radost z pohybu 
je patrná z přiložených fotografií. Vítězem turnaje se po urputném boji stal Oliver Olša z 5.D.  

V letošním roce si PK tělesné výchovy pro žáky připravila novou celoroční soutěž 
Sportovec roku. V osmi kolech se přihlášení žáci utkali v různých sportovních disciplínách 
(atletika, gymnastika, basketbal, plavání, obratnost, silový trojboj, kopaná a přespolní běh).  
Nejvšestrannějšími sportovci školy se v roce 2015/16 stali: 

Mladší dívky : 

1. Kelarová Emma 7.A 149 bodů 
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2. Vítková Kristýna 6.B 137 bodů 

3. Kupcová Tabea 6.B 133 bodů 

Mladší chlaci : 

1. Křivánek Petr 7.B 160 bodů 

2. Přikryl Tomáš 6.A 145 bodů 

3. Bocián Robert 137 bodů 

Starší dívky : 

1. Podstránská Lenka 8.B 46 bodů 

2. Göghová Zuzana 9.C 44 bodů 

3. Křápková Petra 9.C 41 bodů 

Starší chlapci : 

1. Horký Jan 9.C 52 bodů 

2.    Dittrich David 9.C 51 bodů 

3.    Štěpán David 9.C 36 bodů 
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6.3 Školní akce, projektové dny, exkurze 

Škola každý rok pořádá velké množství akcí a celoškolních či ročníkových  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.  

 Den Země – projektový den zaměřený na poznání a ochranu přírody kolem nás. Ve 
školním roce 2015/16 proběhla oslava Dne Země ve Wilsonově lese formou 
orientačního běhu doplněného o stanoviště, na kterých žáci plnili úkoly s ekologickou 
tématikou.  Na nejúspěšnější týmy čekala v cíly odměna a všichni ostatní obdrželi 
alespoň malou sladkou pozornost. 

 Záchrana života - akce, při níž žákům 8. tříd záchranáři ZZS JMK připomínají 
postupy první pomoci, resuscitační techniky, ukazují žákům 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. 

 Anglický den –  koná se každý rok, ale každý rok s jinou náplní a formou. Celý rok 
2015/16 byl zaměřen na rozvoj čtenářské gramotnosti a i Anglický den měl za cíl 
podpořit porozumění textu a schopnost zachytit a reprodukovat základní sdělení, které 
text nese. Jednotlivá stanoviště byla pojata jako známá literární díla anglicky 
mluvících a píšících autorů a úkoly na stanovišti rozvíjely základní jazykové 
kompetence žáků. Učitelům AJ a žákům osmých ročníků, kteří stanoviště připravovali 
se opět podařilo vytvořit úžasnou atmosféru - rekvizity z příslušné doby nebo díla, 
scénky z děje, úryvky z textu, to vše přispělo k aktivizaci žáků a zvýšení jejich 
motivace plnit zadané úkoly. 

 Den etikety – již tradičně zařazujeme v den vydání pololetního vysvědčení výuku 
etikety a základů slušného chování. V tomto roce jsme se v rámci Dne etikety zaměřili 
na základy komunikace, a to jak v osobním, tak písemném styku. Děti se učily vhodně 
formulovat a napsat formální i neformální zprávu, zásady komunikace tváří v tvář v 
různých rolích, prostřednictvím scének si na vlastní kůži vyzkoušeli roli žáka i učitele 
v některých vybraných každodenních interakcích žák - učitel. 

 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. 

 Kyberšikana - Úspěšným projektem naší sociální pedagožky a nově školní 
psycholožky jsou také lekce zaměřené na prevenci 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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 Vykroč - Projekt Vykroč je tradičně organizován Salesiánským střediskem 
v Žabovřeskách a je určen žákům 7. 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 Vykroč k 
médiím zaměřený 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. 

 Edison – Již potřetí k nám do ZŠ Sirotkova na několik dní zavítali studenti 
pedagogiky z různých zemí světa. V hodinách anglického jazyka, ale také zeměpisu, 
občanské výchovy a dalších předmětech seznamovali žáky se svou zemí, kulturou, 
zvyky a dalšími zajímavostmi a porovnávali společně shodné i rozdílné aspekty života 
u nás a v zahraničí.  Projekt Edison je pro žáky i učitele skvělou příležitostí poznat 
život v jiných, často velmi exotických zemích. Ve školním roce 2015/16 k nám 
zavítali studenti z Indonézie, Gruzie, Tajwanu, Austrálie, Německa a Kyrgyzstánu. 

 

Soutěže organizované ZŠ Sirotkova 

Kromě projektových dní pro naše žáky organizuje škola pro žáky z celého Brna tyto 
soutěže: 

 matematickou Miniolympiádu 4. tříd 

 Matematickou olympiády 7. tříd 

 Pythagoriády 8. tříd 

 soutěž v sudoku 

 soutěž v piškvorkách 

Ve školním roce 2015/16 proběhlo také několik soutěží pouze pro žáky ZŠ Sirotkova – 
byly to soutěže oborové. Mezi celoročně probíhající soutěže patřily - dějepisná soutěž, 
matematické MAKOSO, SPORTOVEC ROKU, dále jednorázové akce - češtinářská 
ŠPEKOLYMPIÁDA, zeměpisná soutěž VLAJKY SVĚTA a další), ale také soutěže zaměřené 
na všeobecný přehled a orientaci v různých problematikách. Už několikátý rok pro žáky 6. – 
9. tříd organizuje komise informatiky soutěž KRÁTKÝ VEDENÍ, ve které týmy 
nejšikovnějších žáků jednotlivých tříd bojují vyřazovacím způsobem proti sobě a ve velkém 
finále je pak vyhlášena třída, která má „nejkratší vedení“, tedy dokáže nejrychleji odpovědět 
na otázky zaměřené na nejrůznější aspekty lidského života. Vítězný tým pak má tu čest vyzvat 
na souboj zvolený tým učitelů a dostane příležitost porazit vlastní učitele. Otázky pro toto 
čestné kolo vymýšlejí sami žáci, často jsou tedy pro učitele opravdu zapeklitým oříškem. 

Sekce anglického už tradičně zařazuje mezi své akce soutěž ve spellingu anglických 
slovíček SPELLING BEE. Soutěžili všichni žáci nejprve v třídních kolech, nejlepší ze třídy 
pak postoupili do kola školního. Slovíčka jsou svojí náročností přizpůsobena stáří soutěžících. 
Kromě zážitku ze samotné hry si soutěžící mimochodem a hravou formou prohlubují a 
upevňují slovní zásobu. 
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Škola organizovala také množství exkurzí např.: 

 Zeměpisná exkurze do Loštic a Javoříčských jeskyní pro 9. třídy 

 Exkurze do archeoskanzenu Modrá pro 7. třídy 

 Výukové programy v brněnské Hvězdárně pro žáky 6. tříd 

 Dějepisná exkurze za památkami města Brna pro žáky 7. tříd 

 Dějepisná exkurze na Mohylu míru pro žáky 8. ročníků 

 Exkurze do hlavního města Prahy pro žáky 4. tříd 

 Exkurze do environmentálního výukového střediska Krásensko – 6. až 9. třídy 

 Exkurze v rámci ekologického semináře na kozí farmu  – žáci 6. třídy 

 Exkurze do poslanecké sněmovny pro žáky 8. ročníků 

 

Ve spolupráci s Mendelovou univerzitou v Brně absolvovali žáci devátých tříd 
šestidenní workshop a terénní exkurzi se zaměřením na geologii a geografii v praxi. 

 

Školy v přírodě, LVK, ostatní kurzy 

 

I. stupeň  

Všechny třídy I. stupně se zúčastnily škol v přírodě, celkem na ŠVP vyjelo 411 dětí ze 
16 tříd. 

Místa pobytů letních ŠVP:  Studnice, Kopánky, Sloup, Nesměř, Hálův Mlýn, Pec pod 
Sněžkou 

 

II. stupeň  

Na začátku školního roku nově vzniklé kolektivy matematických, případně i 
reorganizované kolektivy tříd stávajících absolvují třídenní adaptační kurzy. Třídní učitelé 
kurz připravují ve spolupráci se školním poradenským pracovištěm, případně s externí 
organizací, cílem kurzu a nejvyšší prioritou pobytu je stmelení nového kolektivu, kurz má 
tedy specifickou náplň, složenou zejména z aktivit sloužících k lepšímu sebepoznání, poznání 
druhých, vzájemnému pochopení, porozumění a přijetí žáků navzájem. Adaptačních kurzů se 
ve školním roce 2015/16 zúčastnilo celkem 110 žáků pátých, šestých a osmých tříd. 

Z II. stupně na letní ŠVP vyjelo 6 tříd, celkem 145 žáků, ostatní třídy volily formu 
vícedenního školního výletu, zimní školy v přírodě nebo jiné tematické akce. 

Místa pobytů letních ŠVP:  Studnice, Ramzová, Hálův Mlýn, Albeř. 

Týdenní cyklo-vodácký kurz na Krkavci (Nežárka) absolvovalo 46 žáků 9. ročníků. 

Na zimní školu v přírodě vyrazilo celkem 92 žáků 5.B, 6.B, 6.D a 8.A třídy. 

Lyžařské výcvikové kurzy – pro žáky 7. ročníků. Uskutečnily se dva kurzy ve Starém 
Městě pod Sněžníkem, na které vyjelo celkem 65 žáků sedmých ročníků. Lyžařské podmínky 
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byly výborné a žáci se na lyžařském kurzu procvičili ve svých lyžařských či snowboardových 
zkušenostech a zdokonalili svoji techniku jízdy. 

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. 

 Týdenní pobytový zájezd do rakouského Bad-Eisenkappelu. Součástí programu byla 
jedna dopolední výuka na gymnáziu ve Völkermarktu a jedna dopolední experimentální 
výuka na místní základní škole. Zájezd byl zaměřen na sportovní vyžití žáků a na rozvoj 
komunikačních schopností v cizím jazyce. 
 

6.4 Akce pro rodiče a širší veřejnost 

ZŠ Sirotkova se může pochlubit velice dobrou a oboustranně obohacující 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: 

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. 
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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  0,5 Ano VŠ 

školní speciální pedagog  2 Ano VŠ 

Školní sociální pedagog DPP 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 0 2 0 

školní psycholog 0 1 0 

školní speciální pedagog 0 2 0 

Školní sociální pedagog 1 0 0 

 

7.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Výchovná poradkyně dokončila studium potřebné pro výkon funkce.  

Školní metodik prevence pro II. stupeň v roce 2016 dokončí rozšiřující studium 
anglického jazyka a nastoupí na specializační studium. 
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7.1.4 Školní poradenské pracoviště 
Druhým rokem působí na naší škole Školní poradenské pracoviště, které má na starosti 

výchovná poradkyně. Jeho součástí jsou dva metodici prevence (pro I. a II. stupeň), dva 
speciální pedagogové, kdy jeden se specializuje na logopedickou a grafomotorickou péči 
v prvních třídách, sociální pedagog a nově i školní psycholog.  

 
Tým ŠPP ve školním roce 2015/16 tvořily: 

Výchovný a kariérový poradce  Mgr. Klára Helanová 
Metodik prevence pro I. stupeň  Mgr. Zuzana Košťálová 
Metodik prevence pro II. stupeň  Mgr. Andrea Janotová 
Speciální pedagogové  Mgr. Zuzana Košťálová 

 Mgr. Lenka Polická (logopedie, grafomotorika) 
Sociální pedagog  Mgr. Simona Řádková 
Psycholog  Mgr. Lucie Otevřelová  

 
Činnost školního poradenského pracoviště se soustředila především na tyto oblasti:  

 vytvoření, pravidelné vyhodnocování a aktualizace plánu činnosti  
 koordinace činnosti se školním vzdělávacím programem  
 pravidelné schůzky členů ŠPP, konzultace s vedením školy 
 koordinace poradenských služeb  
 další vzdělávání členů ŠPP, účast na seminářích  
 metodické vedení pedagogických pracovníků  
 řešení výchovných problémů ve spolupráci s vedením školy, třídními učiteli a rodiči, 
 vytváření podkladů pro výchovné komise a další jednání s rodiči, účast na těchto 

jednáních  
 krizová intervence, péče o žáky s osobními problémy  
 spolupráce s odbory sociální péče – sociálně právní ochrany dětí Úřadu městské části 

Brno - střed, Brno-Žabovřesky i s ostatními dle trvalého bydliště žáků  
 prevence školní neúspěšnosti  
 diagnostika žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učení, náprava  
 spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno-Zachova a Voroněžská 
 spolupráce s SPC Novoměstská (vady sluchu) a SPC Kociánka (tělesné postižení)  
 evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami učení, podpora 
 žákům, pedagogům a rodičům  
 podpora při tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů  
 spolupráce s asistenty pedagoga  
 vypracování a realizace minimálního preventivního programu a dalších preventivních 

aktivit  
 spolupráce s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti, Brno – Sládkova  
 spolupráce s odborem prevence Městské policie Brno  
 kariérové a psychologické poradenství v profesní orientaci  
 spolupráce s Informačním a poradenským střediskem pro volbu povolání Úřadu práce  
 účast na workshopech středních škol  
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    7.1.4.1 Výchovný a kariérový poradce 

 koordinoval poskytování poradenských služeb ve škole 
 prováděl poradenství v oblasti vzdělávání a profesní dráhy zvláště žáků 9. ročníku, 

pomáhal při vyplňování přihlášek na střední školy, poskytoval informace o přijímacím 
řízení na SŠ 

 řešil neomluvené a zvýšené absence žáků 
 sledoval žáky s neprospěchem a ve spolupráci s ostatními vyučujícími hledal způsoby 

řešení tohoto problému 
 pomáhal při řešení konfliktních situací ve škole 
 řešil případy hrubých a opakovaných přestupků proti školnímu řádu 
 řešil výchovné potíže žáků s rodiči těchto žáků na výchovných komisích 
 koordinoval péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 zajišťoval vyšetření žáků v pedagogicko – psychologické poradně na doporučení 

třídních učitelů nebo na žádost rodičů a vedl jejich evidenci 
 pečoval o integrované žáky s poruchami učení – pomáhal při přípravě individuálních 

vzdělávacích plánů pro tyto žáky, jejich projednávání a vyhodnocoval jejich účinnost 
 spolupracoval s dalšími odborníky – pedagogicko – psychologické poradny, střediska 

výchovné péče, úřad práce 

Během školního roku 2015/16 proběhlo sedm výchovných komisí. Všechny výchovné 
komise byly úspěšné a došlo k nápravě chování či zlepšení prospěchu. 

 

7.1.4.2 Metodikové prevence 

 prováděli konzultační a poradenskou činnost se žáky a jejich rodiči v oblasti sociálně 
patologických jevů, poskytovali rady a odbornou pomoc žákům, kteří se necítili 
bezpečně ať už ve škole nebo mimo ni 

 připravovali a realizovali Minimální preventivní program, který byl vypracován na 
školní rok 

 navrhli metodické materiály a pomůcky pro realizaci MPP 
 podíleli se na vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence  
 spolupracovali s různými školskými a dalšími krizovými, poradenskými a 

preventivními zařízeními a institucemi, které zajišťují sociálně – právní ochranu dětí a 
mládeže 

 pracovali se žákovskými kolektivy metodami aktivního sociálního učení – pozitivně 
ovlivňují klima tříd i celé školy 

 zajišťovali metodickou pomoc ostatním učitelům při zavádění preventivní výchovy do 
výuky 

 spolupracovali s třídními učiteli i ostatními členy školního poradenského pracoviště 
při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů 

 sledovali rizika vzniku a projevů sociálně patologických jevů ve škole a navrhovali 
možnosti jejich řešení 
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    7.1.4.3 Speciální pedagogové 

 

Logopedie a grafomotorika 
Logopedie jako nepovinný předmět byl určen pro rozvoj řeči dětí v prvním ročníku. 

Smyslem předmětu byla logopedická péče v malých pracovních skupinách. Byla zaměřována 
na zdokonalení vyjadřovacích obratností a rozvoj slovní zásoby. Při hrách bylo rozvíjeno také 
sluchové vnímání, zraková orientace, sluchová a zraková paměť. Vystřihováním, 
vybarvováním a skládáním obrázků byla zlepšována motorika rukou.   

 
Hodiny byly věnovány :  

 hlasové hygieně 
 gymnastice jazýčku 
 důrazu na správné postavení mluvidel 
 opakování a procvičování již zvládnutých 

hlásek 
 byly používány foukací kuličky, zrcadla, 

říkadla, básničky….. 
 nácviku problémových hlásek 
 celkové obratnosti 
 všestrannému rozvoji řeči 

 

Některé děti 1. ročníku navštěvovaly také grafomotoriku, jejíž cílem bylo uvolnění 
ramenního, loketního a zápěstního kloubu a nácvik správného úchopu psací potřeby. 
Grafomotorika probíhala 2x týdně v hodinách ČJ. Děti byly do těchto hodin vybrány na 
základě komunikace s rodiči, tř. učitelkou a spec. pedagogem. Výuka probíhala vždy v 
malých pracovních skupinkách, které jsou podle potřeby dětí flexibilní. Kopírujeme hodiny 
psaní, zaměřujeme se na individualitu dětí a jejich pracovní tempo.  

  
Individuálně jsme se zaměřovali na:  

 stimulaci jemné i hrubé motoriky 
 správné držení těla při psaní a úchop psací potřeby 
 zrakové a sluchové vnímání 
 analýzu, syntézu 
 rozlišování slov i písmen ve větě 
 zrakovou percepci,rozlišování tvarů 
 rozlišování dlouhých,krátkých,tvrdých měkkých samohlásek 

Do hodin bylo zařazeno protažení celého těla (jóga pro děti). Vše probíhalo formou 
cvičení a her, které děti nevnímaly jako učení, ale docházelo k fixaci jejich dovedností.  
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Od 2. ročníku pracovaly speciální 
pedagožky pro český jazyk a čtení individuálně 
a pomocí speciálních pedagogických metod a 
her 2x týdně s malou skupinkou 4 až 8 žáků s 
dysortografickými, dyslektickými nebo 
dysgrafickými obtížemi.  

V 5. – 8. ročníku probíhala výuka 
speciálního českého jazyka formou nepovinného 
předmětu. Probírané učivo v hodinách 
speciálního českého jazyka korespondovalo s 
právě probíraným učivem v běžném českém 
jazyce. Vše samozřejmě za spolupráce s daným 
učitelem českého jazyka. Výhodou malé skupinky dětí je maximální individuální přístup. Děti 
byly oslovovány častěji, a měly tak možnost více si procvičit probírané či problematické 
učivo.  Prakticky neustále byly stimulovány ke spolupráci, a proto měly po návratu do své 
třídy více sebevědomí, jistoty a radosti z úspěchu. 

V hodinách speciálního českého jazyka pracovaly děti s předem avizovanými tématy, 
 vizuálními oporami  (návody, vzory, tabulky, přehledy učiva, ...), interaktivní tabulí se 
speciálním programem DysCom, s  připravenými a vlepenými texty určenými k doplňování a 
vpisování. Výsledky individuálního přístupu k dětem byly, dle kladných ohlasů ostatních 
pedagogů, patrné i v jiných předmětech, zejména v cizím jazyce. Děti se specifickými 
poruchami učení měly k dispozici  svoji vlastní speciální třídu s příjemným prostředím, 
vybavenou interaktivní tabulí, dvěma počítači se speciálním  programem pro děti s SPU 
DysCom (na doporučení PPP Brno) a pomocnými výukovými tabulemi k usnadnění orientace 
v probíraném učivu z českého jazyka. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Učebna speciálního pedagoga 

Ve školním roce 2015/16 pokračovala speciální pedagožka ve spolupráci s vedoucí 
metodického sdružení I. stupně v Edukativně stimulačních skupinkách pro předškolní děti, ve 
kterých děti připravují na přechod z MŠ do ZŠ, trénují grafomotorické schopnosti dítěte a 
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pracují na dovednostech potřebných pro úspěšný a hladký přechod do 1. třídy. Edukativně-
stimulační skupinky škola nabízí rodičům dětí předškolního věku ve školkách v Brně 
Žabovřeskách a o potřebnosti podobných aktivit svědčí velký zájem rodičů, převažující 
kapacitní možnosti obou vyučujících.  

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. 

 
Pracovní atmosféra v hodinách speciálního ČJ 

   
7.1.4.4 Sociální pedagog 

Sociální pedagog ve spolupráci s výchovným poradcem a metodiky prevence pomáhal 
předcházet sociálně patologickým jevům ve třídních i školních kolektivech.   

 spolupracoval s třídními učiteli při přípravě náplně pro třídnické hodiny 
 zjišťoval klima ve třídách a ve spolupráci s třídním učitelem pracovat na zlepšení 

klimatu ve třídě 
 pomáhal při organizaci adaptačních a zážitkových akcí 

V rámci třídnických hodin se zaměřoval na osobnostně-sociální rozvoj žáků. Především 
se jednalo o témata mezilidských vztahů, komunikace, sebepoznání a sebepojetí, hodnoty, 
postoje a řešení problémů (připravit žáky na efektivní zvládání reálných situací). 

Metody byly vybírány dle cíle, kterého jsme chtěli v hodině dosáhnout za účelem 
podnícení žákovy aktivity. Při práci jsme preferovali debatu se žákem před okamžitým 
udílením rad a doporučení. Podle toho, co jsme chtěli rozvíjet, byly v třídnických hodinách 
uplatňovány následující metody: zážitková pedagogika, dramatická výchova (hraní rolí, živé 
obrazy, pantomima), diskuse, skupinová práce, hry, aktivizující metody, zkušenostní metody, 
modelové situace, pantomimy a živé obrazy, kreslící metody, rolové a situační hry. 

Největší důraz při práci sociálního pedagoga byl kladen na zlepšování vztahů mezi žáky 
v rámci tříd i celé školy. 
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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): 0 

 

7.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů:   

školní psycholog  - zřizovatel: 24 921 Kč 

 - projekt KÚ: 54 605 Kč 

 

7.3 Žáci s SPU 

V loňském školním roce jsme ve škole měli 127 žáků s vývojovými poruchami učení 
nebo chování, z toho bylo 81 zdravotně znevýhodněných. Se všemi žáky bylo pracováno 
podle doporučení z pedagogicko-psychologických poraden, někteří měli jedenkrát týdně 
k dispozici mentora, který jim pomáhal především v oblasti českého jazyka, anglického 
jazyka a matematiky.  

 

7.4 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 6. 1 

Vývojové poruchy chování 1., 3., 4., 5., 6.. 5 

Vývojové poruchy učení  7., 8, 9.. 3 

Tělesné postižení 6., 7. 3 

Celkem  12 

 
Pro všechny integrované žáky byl vytvořen individuální vzdělávací plán, na kterém 

spolupracovala výchovná poradkyně s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Šest 
žáků mělo kromě IVP k dispozici také asistenta pedagoga, který jim pomáhal jak v hodinách 
tak i o přestávkách. Během března až dubna byla účinnost těchto plánů vyhodnocena a 
předána jako podklady pro zvážení pokračování či ukončení integrace PPP Zachova a 
Voroněžská,  SPC Kociánka a SPC Novoměstská. 
 

7.5 Skupinová integrace 

Škola nemá třídy se skupinovou integrací. 



  46 

8. Granty a projekty 

8.1 Projekt Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v 

Jihomoravském kraj  

Od října 2013 jsme partnerem projektu Podpora přírodovědného a technického 
vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji, jehož nositelem je Gymnázium třídy 
Kpt. Jaroše 14. 

Naši žáci se účastnili projektových dnů v odborných učebnách našeho partnerského 
brněnského gymnáziu. Středoškolští učitelé připravují projektové dny na téma Voda, Vzduch, 
Člověk a Země, které jsou určeny jednotlivým ročníkům základní školy. Úkoly, které žáci 
plnili, je podněcovali k tvořivému myšlení, logickému uvažování a vidění souvislostí při 
řešení problémů. Žáci si zdokonalovali svou manuální zručnost při přípravě preparátů a 
pokusů a učí se prezentovat svá pozorování a závěry.  

V rámci tohoto projektu byli naší škole dlouhodobě zapůjčeny senzory měřícího 
systému Pasco pro fyziku, přírodopis a chemii v celkové hodnotě 230 000 Kč. Naše škola je 
využívá při experimentech v hodinách nebo v laboratorních pracích. 

 
8.2 Projekt Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 

Od září 2015 jsme parterem v projektu zaměřeném na práci se žáky ohroženými 
školním neúspěchem. Na zapojených školách působí ve výuce i mimo ni mentoři, kteří 
individuálně nebo v malých skupinkách pracují se žáky, kteří mají problémy v matematice, 
českém jazyce nebo cizím jazyce. Mentoři jsou také zváni na metodická podpůrná setkání, na 
kterých mohou sdílet zkušenosti ze své praxe. Každé metodické setkání je zaměřeno na 
vybrané téma související s problematikou vzdělávání. 

 
8.3. Projekt Lépe rozumíme 

V prvním pololetí školního roku 2015/16 škola realizovala projekt zaměřený na zvýšení 
čtenářské gramotnosti žáků prvního i druhého stupně. Do výuky hodin českého jazyka a 
literatury jsme zavedli čtenářské dílny, které mají za cíl jednak zvýšit čtenářskou gramotnost 
žáků, ale také přivést žáky ke čtení, nabídnout jim zajímavou a přitažlivou literaturu 
přiměřenou jejich věku a v neposlední řadě kultivovat a zlepšovat vyjadřovací schopnosti 
žáků. Ve čtenářských dílnách žáci nejprve bez rušení 20 minut čtou přinesenou či zapůjčenou 
knihu, poté diskutují na různá témata s knihou související nebo vyplňují pracovní listy, 
zaměřené na práci s textem a jeho analýzu.  

Díky projektu byli také proškoleni vyučující prvního stupně a českého jazyka, 
absolvovali školení jak vést čtenářské dílny, kde lze nalézt materiály pro náměty čtenářských 
dílen a mohli diskutovat problémy i příklady z praxe. Díky projektu mohla škola zakoupit 
velké množství beletrie, část knih putovala do školní knihovny, kde jsou knihy přístupné 
registrovaným čtenářům, větší část zůstala ve fondu češtinářů, které knihy používají ve výuce 
a žákům je ve vyučování zapůjčují.  
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Z projektu byl také realizován zahraniční jazykový kurz na Maltě pro 20 žáků naší školy 
se dvěma pedagogy. Žáci absolvovali výuku s rodilými mluvčími a po úspěšném absolvování 
kurzu jim byly předány certifikáty. 

Další aktivitou v rámci tohoto projektu byla stáž našich osmi učitelů na zahraničních 
školách. Našli jsme si základní školu ve slovinské Ljublani a víceleté gymnázium v 
rakouském Völkermarktu. Pedagogové se vrátili s velkým množstvím materiálů a zkušeností. 
Zároveň navázali velmi úzké vztahy s oběma školami a domluvili další budoucí spolupráci. 

 
8.4  Praktické činnosti  

V prvním pololetí školního roku 2015/16 jsme realizovali projekt zaměřený na rozvoj 
technického vzdělání žáků, jehož součástí byla také možnost vybavit moderním vybavením 
školní žákovskou dílnu. Díky tomuto projektu jsme zakoupili nové ruční nářadí + elektrické 
stroje (vrtačky, brusky přímočaré pily). Učebnu technických prací jsme mohli rozšířit o tři 
nové pracovní stoly. Dále jsme zakoupili i stroje na obrábění dřeva. Tyto stroje zjednodušují 
přípravu dílců pro žáky a umožňují vyrábět i složitější výrobky. Žáci se díky projektu mají 
šanci seznámit s moderními postupy při opracovávání jednotlivých materiálů a třeba i získat 
inspiraci při dalším rozhodování o studiu na středních školách.  

V rámci projektu byli proškoleni učitelé praktických činností. Na kurzu získali inspiraci 
pro svou další práci. 

 

8.5  Vzdělávací program Poznáváme a zkoumáme neživou přírodu 

Vybraní žáci 9. ročníku se měli možnost zúčastnit projektu pořádaného Mendelovou 
univerzitou v Brně, zaměřeného na zkoumání neživé přírody, zejména na geologii a pedologii. 
V rámci projektu žáci absolvovali dvoudenní exkurzi do laboratoří Mendelovy univerzity, kde 
si vyzkoušeli praktickou práci se vzorky odebranými při terénním půdním šetření, prohloubili 
své znalosti o minerálech a horninách, které procvičili při praktickém určování nerostů a 
hornin z obsáhlých sbírek univerzity. V terénních cvičeních na výzkumné ploše univerzity a v 
okolí se naučili odebírat půdní vzorek, stanovit půdní profil a klasifikovat jej a také stanovit 
vybrané půdní vlastnosti. 

Závěrečná dvoudenní terénní exkurze do Geoparku Železné hory získané poznatky 
shrnula, doplnila o zkušenosti z terénu a zejména propojila s konkrétní lokalitou ležící 
nedaleko místa bydliště žáků. Největším přínosem projektu byla možnost vyzkoušet si 
skutečnou výzkumnou práci a také zapojení fundovaných odborníků, často předních českých 
geologů. 
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9. Hodnocení školního roku 2015/16 za jednotlivé předmětové 
komise 

9.1 Metodické sdružení pro I. stupeň 

Ve školním roce 2015/2016 jsme připravovali a realizovali školní i mimoškolní akce, 
pracovali na projektech, připravovali didaktické materiály, navzájem konzultovali metody a 
formy výuky, využívali klasické a interaktivní učební materiály, vyhodnocovali čtvrtletní 
srovnávací práce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sportovní dopoledne s florbalovým týmem Bulldogs Brno. 

 

Realizované projekty 

 Sport v životě člověka 

 Dentální hygiena 

 Ekologický den 

 Den sportu 

 Zdravá výživa 

 Dopravní výchova 

 Čtenářská gramotnost 

 Vlastivědná exkurze pro 4. 
ročník – Praha 

 

 výukový program Detektiv na stopě  

 Moravská galerie, Brno 
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Na projektech spolupracovali žáci s učiteli, rodiči a odborníky různých profesí.  

 

Matematika metodou prof. Hejného 

Výuka touto metodou probíhala ve třídách 1.C a 2.C. Každému dítěti se vyučující věnují 
většinou individuálně, společně pracují na příklad na prostředích Autobus, Krokování… 
Největším úspěchem je probuzení potřeby samostatně vyřešit úlohu. Žáci mají logický úsudek 
na vysoké úrovni. Výuka touto metodou se osvědčila. Využívány jsou učebnice nakladatelství 
Fraus a doplňkové učební materiály a pomůcky.  

 

Čtenářská gramotnost  

Ve všech třídách druhého až čtvrtého ročníku byla zařazena v rámci ČJ jedna vyučovací 
hodina věnovaná čtenářským dílnám. V prvním ročníku probíhala ČD formou předčítání – 
učitelka, rodič + následná práce s textem. Zaznamenali jsme nárůst zájmu žáků o četbu, 
návštěvy školní i městské knihovny, pozitivní ohlasy rodičů. Spolupracovali jsme 
s nakladatelstvími Albatros, Fragment, Mladá Fronta. Na doplnění žáci absolvovali výukové 
programy v KJM a CVČ Lužánky. Důraz byl kladen i na poezii, pořádali jsme recitační 
soutěže, která měla dobrou úroveň.  

 

Do výuky ve všech ročnících jsme průběžně zařazovali 

 Dopravní výchovu 

 Ekologickou výchovu 

 Estetickou výchovu 

 Výchovu ke zdravému životnímu stylu 

 Prevenci šikany 

 Sociální výchovu – VP sociální pedagožky  

 

Spolupracovali jsme s: 

 CVČ Lužánky, Lipka, Bystrouška  

 Městskou policií 

 Dopravním centrem Amavet 

 Odborníky z různých oblastí 

 Rodiči 

 Vychovatelkami ŠD  
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Školy v přírodě 

Všechny třídy 1.- 4. ročníku absolvovaly školy v přírodě, které pečlivě připravily a 
zorganizovaly třídní učitelky ve spolupráci s vychovatelkami školní družiny. Délka pobytu 
byla pět až osm dní a jednalo se o lokality: Studnice, Kopánky, Zderaz, Hálův mlýn, Sloup, 
Krkonoše.  

 

ŠVP Studnice 

Spolupráce se speciálními pedagožkami  

 1. ročník – v rámci ČJ grafomotorika, pro žáky, kteří potřebují individuální pěči 
v oblasti správného psaní a  v rámci nepovinného předmětu Logopedie pro 
žáky,kteří potřebují individuální logopedickou péči 

 2. - 4. ročník speciální ČJ v rozsahu 2-3 hodiny týdně skupinová práce se žáky 
s SPU, popř. se žáky s možným rozvojem SPU či s výukovými obtížemi (úzká 
spolupráce a konzultace s vyučujícími). Se žáky s diagnostikovanými SPU 
pracujeme podle pokynů PPP a MŠMT.  
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Práce mentora  

Práce mentora byla velmi přínosná a flexibilní. Mentorka pracovala se žáky 
individuálně nebo v rámci hodiny daného předmětu, popř. operativně pomáhala řešit potíže 
při obtížném učivu nebo absenci.  

 

Edukativně- stimulační skupinky  

ESS probíhaly celoročně, ve třech bězích po deseti lekcích. ESS byly zaměřeny na 
plynulý přechod dětí z MŠ do ZŠ, rozvoj grafomotoriky, logopedie, komunikace, logického 
úsudku, vyjadřování, sebehodnocení, asertivity a spolupráce. Děti z partnerských mateřských 
škol docházely se svými rodiči k nám do školy a pracovaly s učitelkou I. stupně a se školním 
speciálním pedagogem. Zájem o ESS každoročně převyšuje naše možnosti.  

 

Spolupráce s MŠ 

Realizovali jsme návštěvy učitelek a dětí z MŠ, ukázkové hodiny, konzultace, Den 
otevřených dveří pro budoucí prvňáčky, návštěvy dětí z MŠ v doprovodu jejich rodičů.  

 

Zápis do 1. tříd 

Zápis s mottem „Kocour Mikeš“ připravily učitelky 1.- 4. ročníku spolu se spec. 
pedagožkami a vychovatelkami ŠD. Pedagožky se zaměřily na  školní zralost dětí a navrhly 
rodičům případnou nápravu (ESS, logopedie, odklad školní docházky). K zápisu přišlo letos 
151 dětí. 

 

Spolupráce s rodiči 

S rodiči konzultujeme výchovné i vzdělávací potíže operativně. Dny otevřených dveří, 
kdy mají rodiče možnost sledovat výuku, jsou hojně navštěvovány a setkávají se 
s pochvalným hodnocením a vyjádřením úcty k učitelské profesi. Rodiče považujeme za 
partnery a výborná spolupráce nám výchovně -vzdělávací proces velmi usnadňuje.  

 

Výchovný aspekt  

Kromě vzdělávání se nám daří z žáků vychovávat sebevědomé jedince, asertivní a 
empatické, kteří se nebojí slušně vyjádřit svůj názor, přijmout autoritu, které důvěřují, 
diskutovat za předem dohodnutých pravidel. Od prvních ročníků vedeme žáky k sebereflexi.  

 

Spolupráce žáků 9. a 1. tříd 

Patronát deváťáků nad prvňáčky byl pro obě strany velmi přínosný. Na začátku roku 
pomáhali deváťáci prvňáčkům se ve škole orientovat, na přestávky chodili do učeben prvních 
tříd, hráli si s nejmenšími spolužáky a dohlíželi na přípravu pomůcek na další hodinu. 
Společně podnikli během školního roku množství akcí, například pasování prvňáčka, 
sportovní dopoledne, předávání vysvědčení, vánoční besídky. Na rozloučení na konci 
školního roku připravili deváťáci kulturní vystoupení, jehož součástí byli i prvňáčci. 
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Závěrečné vystoupení I.C a IX.A 

 

9.2 Předmětová komise českého jazyka 

Ve školním roce 2015/2016 
pokračovala koncepce předmětu se 
zaměřením na podporu a rozvoj 
čtenářské gramotnosti. 

V souvislosti s ní byl na naší škole 
realizován projekt ČTENÁŘSKÁ 
DÍLNA, a to v průběhu října, listopadu a 
prosince. Předpokladem k zavedení 
těchto dílen bylo zřízení školní 
knihovny, obsahující množství 
různorodých knih českých i zahraničních 
autorů. 

 

 čtenářská dílna v 7.C (fáze čtení) 

Čtenářská dílna byla součástí hodin českého jazyka a byla vždy rozdělena do několika 
částí, jež se vzájemně doplňovaly a navazovaly na sebe. Na začátku hodiny byli žáci 
obeznámeni s tématem dané dílny, poté byl stanoven čas na vlastní čtení vybrané knihy. 
V závěru lekce byl vymezen čas na záznam do „pracovního listu“, jenž obsahoval otázky k 
literárnímu textu. Žáci v něm mohli vyjadřovat své názory a postoje, uplatňovat své návrhy a 
pokoušet se o vlastní tvůrčí činnost. Někdy byla čtenářská dílna zakončena společným 
sdílením, přičemž byli žáci rozděleni do skupinek nebo dvojic a mezi sebou vedli k danému 
tématu dialog.  

V průběhu dílen vznikly ve třídách nástěnky či nástěnné koláže (např. "Čtenářské nebe" 
ve třídě 7. C), na nichž si žáci vyměňovali informace o přečtených knihách v podobě kartiček, 
které obsahovaly název a autora knihy, případně nějakou zajímavost, která by ostatní nalákala 
k jejich přečtení. 
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Reflexe čtenářských dílen na třídní nástěnce 

 

Protože se nám, učitelům i dětem, zdála práce ve čtenářských dílnách přínosná, rozhodli 
jsme se zařadit tyto lekce do hodin českého jazyka i v následujícím školním roce. 

Akce: 

Celoroční projekt pro tento školní rok nesl název SLOVENŠTINA.   

Jeho součástí bylo: 

 seznámení žáků s jazykem (poukázání na podobnost, rozdíly mezi češtinou a 
slovenštinou) 

 práce se slovníkem 

 pasivní bilingvismus, stručné základy gramatiky, vývoj jazyka 

 čtení slovenského textu – pohádky z knihy „Babičkine rozprávky nad zlato“. 

 promítnutí filmu (pohádky) ve slovenském znění 

 v dubnu proběhla formou kvízu školní kola a v polovině května se vybraní žáci 
6. - 9. tříd zúčastnili celoškolního finále. Úkolem soutěžících bylo přeložit 
krátký úryvek ze slovenské pohádky do češtiny a poté za použití vybraných 
slovenských slov vytvořit co nejoriginálnější příběh. Během práce mohli 
ochutnat slovenské „korbáčiky a parenicu“. 

Ve tvrdé konkurenci se prosadili: 

1. místo: Andrea Krobauerová, 8. C 

2. místo: Matěj Kadlec, 9. B 

3. místo: Agáta Janáková, 6.D 

na vítěze čekaly pěkné ceny v podobě poukázek do knihkupectví Dobrovský 
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Nástěnka k projektu Slovenština 

 

Soutěže: 

 Soutěž BABYLON 

 Recitační soutěž 

 Olympiáda z českého jazyka  

 

9.3 Předmětová komise anglického jazyka 

Anglický jazyk patří spolu s matematikou a informatikou mezi tři základní profilové 
obory základní školy Sirotkova. Výuka začíná od 3. ročníku. Ke zjištění úrovně jazyka slouží 
na začátku školního roku vstupní test v každé třídě, nicméně žáci jsou rozděleni do skupin 
v rámci jednotlivých tříd, nikoli na základě pokročilosti. Takové rozvrstvení skupin s sebou 
sice přináší větší nárok na individualizaci výuky (pro někoho může být látka příliš 
jednoduchá, pro jiné složitá – (viz. část další vzdělávání pedagogů), ale zároveň skýtá velké 
možnosti  v projektové práci a posílení prvku vzájemného učení.  

V oblast výukových  metod a materiálů se snažíme o vyvážený přístup ke všem složkám 
osvojování si cizího jazyka (rozvoj slovní zásoby, znalost gramatiky, procvičování 
poslechových dovedností, práci s textem) se zvláštním zaměřením na rozvoj komunikačních 
dovedností. V rámci e-learningu se snažíme v souladu se strategií MŠMT (digitální 
vzdělávání do roku 2020) zlepšovat kompetence žáků v oblasti práce s digitálními 
technologiemi a rozvíjet jejich informatické myšlení, a to pomocí využití práce s otevřenými 
zdroji ve výuce (např. výuková videa  a e-learningové semináře na YouTube), využití tabletů 
(el. knihy Oxford Bookworms z nakladatelství Oxford University Press), s jehož učebními 
materiály žáci pracují v běžných hodinách. Sem patří také elektronický pracovní sešit v rámci 
učebnice Project, který umožňuje systematické online učení se a procvičování aktuálního 
učiva přes e-learningové rozhraní kdekoli s přístupem na internet (škola,domov), to vše 
s okamžitou kontrolou ze strany vyučujícího v reálném čase. V rámci rozvoje čtenářské 
gramotnosti nezapomínáme ani na klasické „papírové“ knihy zjednodušené četby 
nakladatelství Oxford, které jsou pro žáky dostupné v cizojazyčné sekci školní knihovny.  
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Protože klíčem ve vzdělávání je osobnost učitele, jeho schopnost identifikovat 
jednotlivé potřeby dětí při vzdělávacím procesu, věnovali jsme v tomto školním roce 
mimořádnou pozornost dalšímu vzdělávání pedagogů anglického jazyka. Ve spolupráci s ILC 
International House se naši vyučující zúčastnili, pod vedením zkušených lektorů (Annete Igel, 
Satan Cox) cyklu seminářů v rámci „Metodology Course for Teachers“, zaměřené jak na 
prohloubení didaktiky jazyka, tak na větši individualizaci výuky. 

Výraznou podporou a zpestření výuky je působení tří rodilých mluvčích (USA, 
Austrálie), kteří se pod vedením jednotlivých vyučujících zapojují do běžných hodin 
angličtiny jak na prvním, tak na druhém stupni. Jejich přítomnost ve výuce má pozitivní 
dopad na motivaci žáků a jejich sebedůvěru při aktivním a bezprostředním používání cizího 
jazyka.   

K rozvoji motivace patří bezesporu 
spolupráce, a to, v případě angličtiny, nejlépe 
spolupráce mezinárodní. V rámci cultural 
exchange s Clinton Avenue Elementary school 
v New Heaven (USA)  se tamní žáci rozhodli 
oslavit  poslední školní den kalendářního roku 
2015 v duchu tradičních českých Vánoc. A tak 
(řádně instruováni svými českými protějšky) 
napekli cukroví, udělali bramborový salát, viděli 
zlaté prasátko a zažili radost, když  při krájení 
jablek našli onu pověstnou hvězdu, přinášející 
štěstí.  

 Oslava Vánoc v partnerské škole v USA 

Ostatně projektová výuka je nedílnou součástí hodin anglického jazyka na naší škole. 
Má svůj význam nejen v oblasti využití jazyka (hraní rolí, aktivní použití cizího jazyka při 
simulaci reálných situací), ale také  v rámci osobnostního rozvoje žáků. Ve školní roce 
2015/16 proběhly následující: 

 Pasování žáků 3. tříd  - přijímání nových angličtinářů je vždy velká událost, 
kterou provází návštěva samotné anglické královny.  

 Thanksgiving Day – projektový den žáků 9. tříd - významný svátek, symbol 
přátelství a vděčnosti, který se slaví ve Spojených státech vždy čtvrtý čtvrtek v 
listopadu, prožívají naši deváťáci již tradičně ve společenství svých tříd nejen 
kvůli procvičování a zdokonalování cizího jazyka, ale aby také aby spolu  mohli 
prožít krásný den plný různých netradičních aktivit.  
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 Unikátní propojení zážitkového učení, poznání kultur a tradic cizích zemí a 
angličtiny přinesl našim studentům projekt Edison, který naše škola připravila ve 
spolupráci s organizací AIESEC. Žáci 2. stupně možnost vyslechnout si 
informace o sociální, ekonomické, politická a kulturní situaci v různých státech, 
a to v podání vysokoškolských studentů z Indonésie, Gruzie, Taiwanu, 
Kyrgyzstánu, Austrálie a Turecka. Diskuze, které poté probíhaly v jednotlivých 
třídách, byly nejen skvělou možností, jak komunikovat v cizím jazyce, ale 
zároveň prostorem a motivací k přemýšlení nad často mimořádně zajímavými 
,ale i nesmírně komplikovanými osudy jednotlivých lidí a národů naší Země.  

 Závěrem školního roku je na naší škole již  několik let koná  English Day, který 
se letošní školní rok nesl v duchu „reading literacy“ (čtenářské gramotnosti) 
neboli schopnosti pracovat s (cizojazyčným) textem, porozumět mu a zároveň 
být schopen tyto znalosti použít v osobním životě. V duchu hesla „žáci tvoří pro 
žáky“ putovaly skupinky šesťáků a sedmáků jednotlivými učebnami, kde na ně 
čekaly známá i méně známá (nikoli však nedůležitá) literární díla anglických 
autorů, v podání jejich spolužáků z osmých tříd. Deset učeben se tak rázem 
proměnilo na deset románových světů, kde na naše studenty čekaly různé úkoly. 

 

Projektový den "English Day" 

 

Mimořádnou událostí letošního školního roku byl bezesporu týdenní jazykový pobyt na 
Maltě , kterého se v rámci výzvy č. 56 MŠMT zúčastnilo dvacet žáků 9. tříd spolu se dvěma 
vyučujícími anglického jazyka. Intenzivní jazykový kurz v IELS (Institue of English 
Language Studies) ve měste Sliema byl  ukončen předáním certifikátu. Součástí programu 
bylo také seznámení se s kulturou a historií Malty pod vedením zkušeného průvodce.  
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Jazykový pobyt na Maltě 

 

Stejně jako pro žáky, tak i pro vyučující je důležitá zpětná vazba. Tu nám poskytují 
každoroční srovnávací testy ve 3. až 9. ročnících, které reflektují znalosti učiva daného 
školního roku a zahrnuje všechny jazykové dovednosti. Výsledky ukazují vyrovnanost skupin 
především na I. stupni, kde žáci bez problémů zvládají učivo požadované ŠVP. Na druhém 
stupni je sice zřejmý rozdíl mezi matematickými a nematematickými třídami, nicméně i 
v nematematických třídách jsou výsledky testů přes 60% a  na konci 9. ročníků dosahují žáci  
znalosti angličtiny na úrovni A2 podle CEFR.  

 Další skvělou vizitkou naší práce je každoroční úspěch v jazykových soutěžích. 

Naši žáci Ondřej Hrdlička   a  Laura Giačová  dosáhli mimořádného úspěchu v 
 okresním kole Konverzační soutěže v Anglickém jazyce, kdy se oba umístili na vynikajících 
druhých místech v rámci svých kategorií. Jsme nesmírně hrdí na to, že naši studenti obstáli v 
tak náročné konkurenci svých vrstevníků z ostatních brněnských škol a zároveň dokázali tak 
skvělým způsobem reprezentovat ZŠ Sirotkova.  

Na závěr je pak potřeba zmínit kroužek angličtiny Příprava na mezinárodní certifikát 
Cambridge, který ve školní roce 2015/16 navštěvovalo 135 žáků naší školy. Přes padesát 
z nich pak v červnu úspěšně složilo mezinárodní certifikát YLE, KET a PET; od nejmenších 
čtvrťáků až po deváťáky, kteří se svou znalosti Angličtiny na úrovni B1-B2 podle Evropského 
referenčního rámce pro jazyky mohou směle konkurovat leckterým maturantům.. Jsme proto 
nesmírně rádi, že se naše škola, jakožto certifikované přípravné centrum Cambridgeských 
zkoušek, může podílet na rozvoji jazykových dovedností a talentu našich studentů. 
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9.4 Předmětová komise německého jazyka 

Německý jazyk je v ZŠ Sirotkova vyučován jako druhý cizí jazyk, žáci si volí mezi 
německým a španělským jazykem, v jehož studiu pak pokračují až do deváté třídy vždy dvě 
hodiny týdně. Ve školním roce 2015/16 se výuka NJ  realizovala v deseti skupinách (celkem 
152 žáků) vedených čtyřmi vyučujícími. Zájem žáků o NJ mezi žáky stoupá, skupiny jsou 
stále početnější (až 19 žáků v 9. ročníku). 

Výuka byla zaměřena především na komunikativní dovednosti úrovně A1 podle 
Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (důraz na dialogy, čtení 
s porozuměním, samostatný ústní a písemný projev). Zvláště jsme posilovali čtenářskou 
gramotnost – práce s textem, vyhledávání informací, problémové úkoly, práce ve skupinách. 
Byly rozvíjeny strategie globálního a detailního čtení (práce se slovníkem). 

Škola má dobré materiální a technické zabezpečení výuky. Používáme učebnice 
Deutsch mit Max 1, 2, Fraus 2006 ,  pracovní sešity, CD přehrávače, PC výukové programy, 
IT, notebooky, časopis Hurra! pro vyučující , možnost kopírování a tisku doplňkových 
materiálů i pracovních listů pro žáky, nové slovníky.  

Při výuce žáků se SPU byla dodržována konkrétní doporučení PPP ( individuální 
přístup).  

Žáci byli aktivováni hrami, dramatizací, rapy, aj. Osvědčila se skupinová a partnerská 
spolupráce. 

Důraz klademe na rozvoj klíčových kompetencí (kompetence k učení, k řešení 
problémů,  komunikativní, sociální a personální, občanská a pracovní kompetence). 

Všichni žáci si vedou od 7. ročníku portfolio, kam si ukládají malé samostatné projekty, 
testy, splněné úkoly. Úspěšné projekty žáků prezentujeme na nástěnce NJ.  

 

V rámci výuky jsme uskutečnili následující projekty: 

 V září 2015 jsme si připomněli 
Evropský den jazyků, který se slaví 
od roku 2001. Žáci se naučili několik 
německých jazykolamů, srovnávali je 
s těmi českými. Ve výslovnosti 
soutěžili jednotlivci v rámci své 
skupiny. Všichni si vyplnili  Online - 
kvíz o jazycích.  

 V prosinci 2015 se uskutečnila soutěž 
Spass muss sein ve vypravování 
německých vtipů s využitím časopisu 
Hurra! a internetu. Každý žák se 
naučil jeden německý vtip (přeložil ho 
s pomocí slovníku do  češtiny a 
ilustroval ho). Vítězné vtipy byly 
prezentovány na nástěnce NJ. 

 V lednu  2016 navštívili žáci 7. 
ročníku Österreich Institut v Brně, kde 
pro ně lektoři nachystali výukový 
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program pro začátečníky s názvem Lustiges Lernen (soutěže, hry, písně, 
skupinová výuka, zábavný kvíz z reálií německy mluvících zemí). Návštěva 
měla u žáků velký ohlas, potěšily je i malé propagační dárečky (foto z akce je 
uloženo na stránkách školy). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V únoru 2016 pilovali žáci své vědomosti ve skupinové soutěži Jak známe 
reálie německy mluvících zemí? Každá skupina představila ostatním jeden 
německy mluvící stát. Hodnotila se práce s mapou a závěrečný kvíz. Všichni 
žáci zpracovali vybraný stát formou projektu (nejlepší výtvory opět ozdobily 
nástěnku NJ).  

 V rámci výuky německého jazyka 7. a 8. ročníků proběhl projekt Den německé 
a rakouské kuchyně. Žáci, společně s rodiči, se podíleli na přípravě vybraných 
pokrmů. Připravili jsme si Sachertorte, Schwarzwälder Kirschtorte, Lebkuchen, 
Flammkuchen a také jsme si zasoutěžili o nejlepší Apfelstrudel. Ruku k dílu 
přiložily i třídy 9. A+B+C, které nám část 
jídel pomohly připravit ve vaření pod 
vedením paní učitelky Lenky Polické. Vše 
bylo výborné a jen se po tom zaprášilo! 
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 V květnu a červnu 2016  se uskutečnila Jazyková výměna NJ a ŠJ.  Žáci obou 
jazyků si připravili společná stanoviště podle vybraných témat základní slovní 
zásoby (rodina, já, pozdravy, číslovky, barvy, dny, měsíce, aj.). Hodina měla 
formu skupinové práce a didaktických her. Na mapě žáci představili „svou“ 
zemi a vyzkoušeli spolužáky vědomostním kvízem. Akce se velmi vydařila, žáci 
se skvěle pobavili, ani si nevšimli, že se učí (viz foto). Proto budeme akci 
opakovat i příští školní rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 70. výročí konce 2. světové války jsme oslavili v hodině němčiny Velkou 
námořní bitvou. Nejen že jsme se formou kvízu dozvěděli více o této události a 
typech válečných lodí, ale také jsme si na školním dvoře zasoutěžili v nabytých 
vědomostech z doposud probrané gramatiky a reálií německy mluvících zemí. 
Na stanovištích jsme odpovídali na různé otázky a posouvali jsme se k vítězné 
lodi. Všichni jsme úspěšně dorazili ke břehu a žádná loď se nepotopila. 
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9.5 Předmětová komise španělského jazyka 

Uskutečněné projekty a přednášky  

 

 Září – Evropský den jazyků (26.9.) – Soutěž v jazykolamech 

 

 Říjen – Hispánský den ( 12.10.) – Objevení Ameriky 

 

 Listopad – Seznámení s rodilým mluvčím  ( Kuba, Venezuela) 

 

 Prosinec – Den španělské ústavy (4.12.) – Španělská královská rodina, stát, historie 

 

 Leden – Přednáška s rodilým mluvčím (Španělsko) 

 

 Únor – Přednáška s rodilým mluvčím (Chile) 

 

 Březen – Přednáška s rodilým mluvčím  (Argentina) 

 

 
9.6 Předmětová komise matematiky 

Výuka matematiky je na vysoké a moderní úrovni, a to jak díky vysoké odborné úrovni 
vyučujících a jejich osobní angažovanosti, tak díky využívání IT (interaktivní tabule, 
odpovědní zařízení, specializované programy pro matematiku) a různých praktických a 
názorných pomůcek v hodinách  matematiky, které jsme mohli zakoupit díky projektu  
Matematicko – fyzikální cvičiště. 

 

 Na kvalitě výuky mají největší zásluhu všichni vyučující matematiky, kteří 

 věnují speciální péči dětem se vzdělávacími obtížemi, zejména 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, cabri 

 kromě učebnic využívají při výuce i pracovní sešity, pracovní listy, pracovní 
materiály na procvičování učiva z domu, které byly vytvořeny v rámci projektů 
EU, na kterých se téměř všichni vyučující podíleli 
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 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 ve 
výuce matematiky,  seznámení se s metodou pana prof. Hejného,  školení 
týkající se  finanční gramotnosti, školení jak pracovat  s dyskalkuliky, školení 
jak pracovat s nadanými žáky 

 konzultují svoji práci s vyučujícími matematiky z ostatních základních škol, ale i 
z nižších gymnázií 

 pro zájemce z řad všech dětí naší školy, prvního ale i druhého stupně,  pořádají 
celoroční  matematickou soutěž MAKOSO- soutěž, která je zaměřena na logické 
úlohy, úlohy zajímavé, ale i netradiční, šifry. Děti se tím setkají s úlohami, které 
již znají, ale i s úlohami, které jsou pro ně nové a tím se je učí  řešit 

 organizují pro oblast Brno a okolí soutěž pro žáky 4. tříd – Miniolympiádu 4. 
tříd. Připravují zadání školního i okresního kola 

 v tematických celcích, kde je to možné, se snaží zavádět prvky finanční 
matematiky. Jedenkrát za dva roky se žáci 8. a 9. tříd účastní projektu Finanční 
gramotnost – seznamují se s pojmy – rodinný rozpočet, spoření, kalkulačky na 
spoření, poštovní poukázky, kreditní karty, leasing, půjčka,… 

   

Velkou zásluhu na kvalitě výuky matematiky má i vedení školy, které umožnilo 
vyučujícím matematiky zajistit matematiku 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, měřidla a 
logické hry. Vyučující k výuce využívají interaktivní učebnice pana Návojského  
z nakladatelství Nová škola. Učební plán je v běžných 7. třídách posílen o jednu hodinu 
nepovinného předmětu Seminář z matematiky, v matematických třídách je seminář zařazen do 
šestého. i sedmého ročníku. 

Pomocí výše uvedeného vybavení a pomůcek se snažíme dětem matematiku přiblížit 
názorně na praktických úlohách, které propojí teoretickou znalost dětí se zkušeností z 
reálného života. Výuka je zaměřena na názornost, podrobné vysvětlení učiva, následné 
důkladné procvičení na různých typech úloh. V rámci hodin jsou děti zkoušeny u tabule nebo 
hodnoceny pomocí krátkých písemných prací – desetiminutovky, dvacetiminutovky. Po 
probrání celého tematického celku je napsána tematická písemná práce, vždy v každém 
pololetí se na konci píše i pololetní písemná práce. Žáci 5., 7. a  9. ročníků píší na konci 
školního roku srovnávací písemné práce. Zájemci z řad žáků 5. a  9. ročníků se již několik let 
účastní testování Scio – Stonožka. V rámci ostatních škol si vždy vedou velice dobře, ukázalo 
se, že naši žáci mají opravdu pěkné znalosti z matematiky. Žáci 6. ročníků se účastnili 
celoplošného testování čši v oblasti matematické gramotnosti. Průměrná úspěšnost žáků školy 
činila 71%, celorepublikový průměr dosažený v této oblasti činí 51%, 

Do výuky zařazujeme i odpočinkové hodiny – hodiny na rozvoj myšlení – hraní 
různých logických her, které jsou k zapůjčení v knihovně. 

Jako každý rok, i v roce 2015/16 se ZŠ Sirotkova účastnila velkého počtu 
nadstandardních, ale i běžných matematických soutěží. Mezi ty běžné řadíme soutěže, které 
jsou pořádány Ministerstvem školství ČR, tedy matematické olympiády a Pythagoriády. Naši 
žáci v těchto soutěžích dosahují každoročně vynikajících úspěchů. Každý rok se naše škola 
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účastní také Logické olympiády, která je pořádána společností Mensa ČR. Každoročně máme 
zastoupení v krajském i celorepublikovém kole. Letos jsme měli 10 zástupců v krajském kole. 
Do celorepublikového kola postoupili Tajovský Matěj a Jan Bílek. Oba si vedli skvěle, 
obsadili 10. a 20. místo z 65 soutěžících. 

Úspěšnou soutěží pro žáky 4. tříd je Miniolympiáda . Na zadání školního a organizaci 
městského kola se podílí vyučující z naší školy.  

 Kromě Miniolympiády 4. tříd,  naše škola pořádá pro brněnské základní školy  vánoční 
turnaj v logické hře Sudoku .Školní kolo probíhá na kmenových školách, městské potom u 
nás ve škole.Soutěží se ve třech kategoriích, a z každé školy do městského kola postupují dva 
nejlepší. Kromě tohoto turnaje se žáci  zúčastnili také týmového turnaje v Sudoku, který 
probíhal na gymnáziu Tř. Kpt. Jaroše 14, byl pořádán společností „sudoku a logika“. Žáci ve 
složení Marek Černý, Štěpán Juránek a Martin Stach obsadili 4. místo v kategorii základních 
škol. 

Všichni žáci, kromě žáků prvních tříd se účastní mezinárodní soutěže Matematický 
Klokan. Výsledky školních kol se posílají na celorepublikové zpracování. V celostátním kole 
byli nejúspěšnější: 

Kategorie Klokánek: 2. místo obsadil Jan Kopuletý 

Kategorie Kadet: 1. místo obsadil Adam Pecha 

Letos poprvé jsem se účastnili soutěže Pangea, kterou pořádá matematicko-fyzikální 
fakulta Univerzita Karlova v Praze. Soutěže se zúčastnili všichni žáci 4. – 9. tříd. Do 
finálového kola v Praze se probojovalo sedm žáků – jeden žák 5. ročníku - Matěj Tajovský, 
dva žáci 6.ročníku -  Frendlová Michaela, Tadeáš Večeřák, dva žáci 7. ročníku - Svatopluk 
Raška, David Březa a  dva žáci 9. ročníku - Jan Bílek, Vilém Raška. Všichni byli i tady velice 
šikovní, i když nikdo z nich nedosáhl na nejpřednější místa. 

Již několikátým rokem se účastní žáci 7., 8. a 9. tříd soutěže finanční gramotnost, kterou 
pořádá  MŠMT ČR.  Do krajského kola postoupil tým ve složení Ota Jirka, Daniel Tesařík, 
Tereza Chalupová, který se již bohužel dál neprobojoval. 

Žáci pátých tříd se účastní brněnské soutěže Mateso, kterou pořádá ZŠ Kuldova.  

Na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno se soutěže, kterou pořádá matematicko-
fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze,  MF Náboj zúčastnilo družstvo žáků 9. třídy ve 
složení Jan Bílek, Matěj Kadlec,Tomáš Martykán a Vilém Raška. Umístili v konkurenci žáků 
víceletých gymnázií na krásném 6. místě v rámci brněnského regionu, na 44. místě v rámci 
republiky ze 230 týmů a na 73.místě v rámci České a Slovenské republiky z 437 týmů. Pokud 
bychom soutěžili jen na úrovni základních škol , pak by v regionu Brno, byl tento tým na 
prvním místě, v rámci České republiky na 6. místě a v rámci České a Slovenské republiky na 
16. místě. 

Další soutěží, kterou pořádá matematicko-fyzikální fakulta Univerzita Karlova v Praze 
je Matematická Soutěž – MaSo. Této soutěže jsme se letos zúčastnili poprvé. Reprezentoval 
nás tým ve složení dvou žáků z 9. třídy – Vilém Raška a Jan Bílek a dvou žáků ze 7. třídy – 
Jan Hladík a Vilém Kopuletý. Obsadili 45 místo v celorepublikovém kole Z 84 týmů. I tak je 
to velký úspěch, neboť většina týmů bylo z gymnázií. Náš tým byl 6. nejlepším týmem za 
základní školy. 

Tým žáků 9. třídy ve složení Kadlec Matěj, Bílek Jan, Raška Vilém, Martykán Tomáš a 
Šimon Verba se účastnili šifrovací soutěže Technoplaneta. Probojovali se do 
celorepublikového kola, v němž obsadili fantastické druhé místo.  
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Paní učitelka Jana Nechvátalová je autorkou učebnic, pracovních sešitů a interaktivních 
učebnic pro 6. a 7. třídu základní školy vydávaných nakladatelstvím Nová škola. Na 
materiálech pro 8. a 9. ročníky spolu s týmem intenzivně pracuje.  

Své zkušenosti se snažíme předávat studentům pedagogické fakulty, kteří u nás 
vykonávají svoji pedagogickou praxi. 

Předmětová komise matematiky úzce spolupracuje s kroužkem 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 šifer, různých 
kvízů a hraní logických her. 

 

9.7 Předmětová komise zeměpisu 

Školní rok 2015/2016 byl pro předmět zeměpis plný nových projektů a soutěží a 
zároveň si zachoval své již osvědčené činnosti. 

Vše, co jsme si v rámci předmětové komise předsevzali se uskutečnilo s velmi pěknými 
výsledky, které jsme prezentovali na webu, chodbách školy a ve třídách. Děti, které byly 
úspěšnými řešiteli soutěží, obdržely velmi hodnotné ceny (předplatné geografických časopisů, 
zajímavé geografické knihy a podobně) 

Důraz jsme kladli na praktické zeměpisné činnosti – čtení a pochopení mapy a práci 
s geografickými aplikacemi ve výuce. Dále jsme se zaměřovali zejména na pochopení textu, 
schopnost výběru důležitých informací pro plakáty, aktuality atd.  

Celkově můžeme zhodnotit školní rok za velmi vydařený. 

Hned v září se všichni žáci 9. ročníků, jako motivaci pro nové téma Česká republika, 
které je bude provázet celý rok, vydali na exkurzi do Javoříčských jeskyní a do Loštic. Žáci s 
nadšením (viz.foto) absolvovali prohlídku podzemního systému Javoříčských jeskyní, který 
vytváří komplikovaný komplex chodeb, dómů a propastí. Tyto jeskyně vynikají 
překrásnou krápníkovou výzdobou. Poté se podívali do nově otevřeného (26. 6. 2014) muzea 
výroby tradičních Olomouckých syrečků v Lošticích, které ukazuje v moderně pojatých 
expozicích průřez historií Olomouckých tvarůžků od nejstarších pramenů až do současnosti. 
Poslední zastávka byla ve speciální prodejně, kde si všichni nakoupili „suvenýry“, domů a 
provoněli tak celý autobus  na zpáteční cestu. 
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Exkurze do Javoříčských jeskyní 

 

 

 

 

 

Exkurze do výrobny Olomouckých syrečků 

Loštice 

 

 

 

 

 

 

Zeměpisná aktivita devátých ročníků pokračovala intenzivně i v říjnu, kdy se žáci 
zaměřili zejména na zajímavá místa České republiky, která sami navštívili, nebo jsou něčím 
výjimečná, drží prvenství a podobně. O těchto místech děti vytvářely poutavé plakáty, které 
později doplnily velkou, nakreslenou mapu ČR v učebně. 
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Mapa ČR s plakáty zajímavých míst 

Plakáty zajímavých míst ČR 

Podzim byl pro zeměpis ve znamení exkurzí a vzdělávacích pořadů.  

Žáci šestého. ročníku se již tradičně zúčastnili výukového programu v Planetáriu Brno, 
který byl letos poměrně odborný a náročný. O to zajímavější byl opět program projektu 
Planeta 3000 – Východní Afrika – kolébka lidstva. Unikátní vzdělávací projekt nás zavedl do 
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míst úžasné přírody, nekonečných savan, divokých zvířat, svébytné kultury místních kmenů, 
ale také nás seznámil s nemalými problémy, které jak příroda, tak lidé na tomto úžasném 
kontinentu mají. Žáci byli moc spokojeni a odnesli si vybrané časopisy a pracovní listy. Příští 
rok nás čeká téma Filipíny – za obry a trpaslíky a už teď se moc těšíme. 

Osmé třídy navštívily interaktivní přednášku projektu Amerika v Anthroposu. 

V prosinci proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Změnili jsme organizaci, 
vytvořili jsme nová zadání, která v rámci hodin zeměpisu dostali k řešení všichni žáci. 
Nejlepšími řešiteli se stali za 6. ročníky Tadeáš Večeřák VI.D, za 7. ročníky Sebastian Přikryl 
VII.C, za 8.a 9. ročníky Jan Bílek IX.B. Všichni tři pak postoupili do okresního kola, které se 
konalo 16.2. 2016. V konkurenci těch nejlepších se neztratili : T. Večeřák 6. místo, S. Přikryl 
8. místo, J. Bílek 13. místo.  

V dubnu se konala obměna žáky velmi oblíbené školní soutěže z minulého roku, která 
byla tentokrát zaměřena na poznání obrysů států světa a jejich hlavní města. Proběhla nejprve 
v jednotlivých třídách v hodinách zeměpisu. Z každé třídy postoupili dva nejlepší do 
celoškolního kola. Děti poznávaly jednotlivé státy pouze podle obrysu, což se ukázalo jako 
velmi náročné, přesto se s tímto nelehkým úkolem někteří žáci vypořádali fantasticky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výherci soutěže Obrysy států 

V květnu se žáci 6. ročníků zúčastnili již tradiční terénní výuky v Jedovnicích. Ta 
každoročně slouží k doplnění učiva a zejména k jeho propojení s praxí. Žáci se učí orientovat 
se v terénu, používat mapu, buzolu, pracovat s GPS, dozví se něco o geocachingu, najdou si 
své první kešky a zúčastní se orientačního běhu pomocí GPS. V letošním roce si prohlédli 
jeskyni Balcarku, větrný mlýn, geopark, bývalý kaolínový lom v Rudici a Rudické propadání. 
Součástí všech aktivit byla práce s pracovními listy. 
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Terénní výuka v Jedovnicích 

 

 

 

V příštím školním roce chceme i nadále pokračovat ve všech projektech a soutěžích, 
které měly úspěch a plánujeme zorganizovat projektový den zeměpisu: Veletrh cestovního 
ruchu. Starší děti by poutavým způsobem, na svých vytvořených stáncích prezentovaly 
zajímavé státy a místa světa svým mladším spolužákům.  

Za úkol si dáváme nakoupit pro děti nové učebnice, které by jak žákům, tak učitelům 
pomohly v lepší práci a přípravě na výuku. 

 
9.8 Předmětová komise chemie 

Hodiny chemie probíhají dvakrát týdně a žáci je 
absolvují v odborné učebně vybavené 
dataprojektorem, interaktivní tabulí a připojením na 
internet. V učebně je k dispozici 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, během nichž se žáci 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 interaktivním cvičením, 
které jim pomáhají s pochopením a upevněním učiva. 
Pro zpestření a zábavnější osvojení učiva je často 
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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 a na cvičných 
testech procvičit probrané učivo.  

Žáci 9. ročníku se zájmem o chemii se 
jako každoročně zapojili do dvou chemických 
soutěží, a to KORCHEM neboli 
korespondenční kurz chemie a do soutěže 
chemická olympiáda. Všichni žáci 9. ročníku 
prošli i školním kolem soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika. Ve všech 
soutěžích byly děti velmi úspěšné. V chemické 
olympiádě se Vilém Raška dostal až do 
krajského kola a stal se po účastnících 
z gymnázií nejlepším řešitelem ze základní 
školy. V soutěži Hledáme nejlepšího mladého 
chemika se cesta Matěje Kadlece zastavila až 
před branami republikového finále. 

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 Krásenku s názvem Ryba na 
prášcích, který se zabýval problematikou hnojiv a čisticích prostředků běžně užívaných 
v domácnostech.  

Rychta v Krásensku - výukový program pro 8. třídy 
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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 každá skupinka porovnávala měřením kvalitu vody v okolí nad a pod 
čističkou odpadních vod. Na základě naměřených hodnot nakonec každá skupina zpracovala 
plakát, který vyjadřoval, jakým způsobem by děti navrhovaly zlepšit kvalitu vody v okolí 
Krásenka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Měření kvality vody v Krásensku 

Další aktivitou byla exkurze do brněnské spalovny, kde se žáci seznámili s tím, co se 
s jednotlivými druhy odpadu (tříděného i směsného) děje po příjezdu do spalovny a prošli 
celým provozem. 

 
9.9 Předmětová komise přírodopisu 

Při výuce přírodopisu jsou využívány interaktivní tabule a přípravy vytvořené v rámci 
projektu EU. Nakoupili jsme nové pomůcky jako například stavebnice na sestavení modelu 
molekul DNA a senzory firmy Pasco na měření tepové frekvence, kapacity plic a krevního 
tlaku. Tyto pomůcky nám pomohou zvýšit názornost při výuce. Atraktivitu výuky s snažíme 
zvyšovat různými akcemi. 

 

Akce ve školním roce 2015/2016: 

 přírodovědný klokan 

Každoročním pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v 
Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Na naší škole jsme 
soutěžili v kategorii KADET pro 8. a 9. ročník. Žáci řešili test s 24 úkoly se zvyšující se 
obtížností.  

 

 Den přírodních věd v ZOO Brno 
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V letošním ročníku soutěže, kterou pořádá Zoo Brno ve spolupráci se Střední 
průmyslovou školou chemickou Brno, nás reprezentovalo družstvo složené z žáků třídy IX.C 
– P. Křápková, Z. Göghová, O. Hrdlička a V. Grim. V obrovské konkurenci brněnských 
základních škol i víceletých gymnázií obsadilo vynikající 2.místo. 

 

 

 

 

Soutěž Den přírodních věd v Zoo Brno 

 

 adopce orla bělohlavého 

Žáci a zaměstnanci školy se nákupem samolepky v hodnotě 20 Kč stali hrdými 
adoptivními rodiči ORLA BĚLOHLAVÉHO. 

Zakoupením samolepek se podařilo vybrat 7 300 Kč. Třída s největší počtem 
zakoupených samolepek získala volnou vstupenku do ZOO s možností výběru výukového 
programu. Nejvíce samolepek nakonec nakoupila třída V.D. 

Zoologická zahrada pro nás dále připravila tradiční setkání adoptivních rodičů, po celý 
den se vybraná třída aktivně účastnila programu a zábavy v jejich areálu. 

 

 biologická olympiáda 

Tématem biologické olympiády byl v letošním jubilejním 50.ročníku SVĚT V 
TEMNOTĚ. Školního kola se v kategoriích C (8. a 9.roč.) a D (6. a 7.roč.) celkem zúčastnilo 
30 žáků, v kategorii D zvítězila M. Poláková ze VII.C a v kategorii C Z.Göghová z IX..C. 

Obě vítězky nás dále úspěšně reprezentovaly v okresním kole. 

 

 ekologické výukové programy střediska Lipka 

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 
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ochranu přírody. Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její vývoj, složky, vazby a 
souvislosti v ní a vliv člověka na krajinu kolem nás. 

Žáci 6. – 8. ročníku naší školy absolvovali v druhé polovině dubna jednodenní terénní 
exkurze. Projektová výuka probíhala na základě vlastních pozorování a na závěr s vlastní 
interpretací výsledků. 

Žáci 6.ročníku se zúčastnili programu s názvem DŽUNGLE POD NOHAMA, 
pozorovali a poznávali bezobratlé pomocí přímého kontaktu. Naučili se je hledat a poznávat 
v jejich přírodních podmínkách a studovat jejich biotopové vazby.  

Sedmý.ročník absolvoval program ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ, žáci poznávali 
stromy, studovali komu poskytují domov i 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, 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. 

 

Výukové programy na Rychtě 

 

 ekologický den 

Ekologický den pro žáky 5. - 8. tříd proběhl 
17.6. ve Wilsonově lese a na atletickém hřišti 
Rosnička. Celý projektový den byl koncipován 
formou 13 stanovišť rozmístěných ve Wilsonově 
lese s různou přírodovědnou a ekologickou 
tématikou. Na přípravě stanovišť a při plnění 
úkolů na stanovištích se podíleli také žáci 
devátých ročníků. 

Na nejúspěšnější třídy čekala v cíly odměna 
a všichni ostatní obdrželi alespoň malou sladkou 
pozornost. 
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 záchrana života 

Všichni žáci 8. ročníku se zúčastnili 
praktické ukázky první pomoci pod 
odborným vedením pracovníků brněnské 
záchranné služby. Žáci si vyzkoušeli základy 
laické první pomoci v praxi a prohlédli si i 
vnitřní prostor a vybavení sanitky. 

 

 

 

 

 

 vzdělávací program-Poznáváme a zkoumáme neživou přírodu 

Vzdělávací program realizovala Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v 
Brně ve spolupráci se ZŠ Sirotkova. Šestidenní vzdělávací program tvořily tři dvoudenní 
vzdělávací bloky zaměřené na přírodovědné obory s důrazem na geologii, chemii, pedologii, 
geomorfologii a ekologii. 

Vybraní žáci 9. ročníku se seznámili s výzkumným a vzdělávacím zázemím Mendelovy 
univerzity včetně sbírek minerálů a hornin, naučili se poznat základní minerály a horniny v 
přírodě a pracovat s mapami, v laboratoři si ukázali základní vlastnosti půd. Naučili se, jak 
vypadá půdní profil, jak se odebírá, jak se popisuje. 

Dále žáci navštívili zajímavé lokality v rámci Moravského krasu (Školní lesní podnik 
Masarykův les, Křtiny) a v rámci Geoparku Železné hory si ověřili uplatnění teorie v praxi. 

Škola od Mendelovy univerzity získala také sadu základního vybavení pro odběr a 
určování půdních vzorků a sbírku základních hornin a minerálů. 

 

Zkoumání půdního profilu, odběr vzorků 
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 výukové programy v Zoo Brno  

V průběhu školního roku žáci 7.ročníku navštívili Zoo Brno a absolvovali výukový 
program zaměřený na život savců. Pod vedením lektorů bylo vše doplněno i o prohlídku 
zázemí zoologické zahrady kam se běžný návštěvník nepodívá. 

 

Ročníkové projekty 

Žáci vytvářeli v průběhu školního roku projekty na společně zadaná témata. Prezentace 
probíhaly formou plakátů, elektronických prezentací za využití interaktivní tabule, většina 
projektů byla doplněna o pracovní listy.  

 6.ročník:  - PŮVODCI NEMOCÍ 

   - HOUBY ZNÁMÉ I NEZNÁMÉ 

   - HMYZ KOLEM NÁS 

   - MÉNĚ ZNÁMÝ HMYZ 

 

 7.ročník: - PTÁCI – TYPICKÝ ZÁSTUPCE ŘÁDU 

   - MÉNĚ ZNÁMÝ SAVCI 

   - UŽITEČNÉ ROSTLINY  

 

 8.ročník: - ZDRAVÁ VÝŽIVA 

   - PROJEKT PRVNÍ POMOCI 

   - ORGÁNOVÉ SOUSTAVY A JEJICH ONEMOCNĚNÍ 

 

 9.ročník: - KRYSTALOVÉ SOUSTAVY - tvorba modelů 

   - MŮJ MINERÁL  

   - GEOLOGICKÉ ÉRY 

   - PRAKTICKÉ VYUŽITÍ HORNIN 

   - OCHRANA PŘÍRODY 

 



  75 

 9.ročník - Výchova ke zdraví  

   - ZDRAVÁ VÝŽIVA – CO NÁM CHYBÍ 

   - POHLAVNĚ PŘENOSNÉ CHOROBY 

   - LEGÁLNÍ A ILEGÁLNÍ DROGY 

   - SEKTY  
 

 

9.10 Předmětová komise dějepisu 

Předmět dějepis je vyučován ve všech třídách a ročnících podle schváleného ŠVP.            

 6. ročník – zaměřuje se na počátky lidských dějin – vznik a vývoj člověka, utváření 
prvních států, život a kultura v nejstarších civilizacích.  

 7. ročník – soustřeďuje se na národní dějiny (vznik a historie českého státu) 
v evropských souvislostech. 

 8. ročník - věnuje se evropským dějinám s důrazem na prosazování lidských a 
občanských práv ve společnosti, vznik moderního právního systému.  

 9. ročník – těžištěm jsou moderní dějiny (20. století), nevyhýbáme se ani tématům o 
aktuálním dění v naší společnosti i v současném světě. 

 

Projekty a soutěže: 

 celoškolní dějepisná soutěž s několikaletou tradicí pro zájemce o historii z prvního i 
druhého stupně, žáci plní úkoly pravidelně zveřejňované na školní dějepisné nástěnce 
(příklady: „Napoleon“, „Husitství“, „Karel IV.“, „Platidla“), koncem školního roku 
jsou vyhlášeni a odměněni nejlepší řešitelé  

 účast v celostátní soutěži „Dějepisná olympiáda“, vítězem školního kola se stal Václav 
Kotva z 9.A, okresního kola se ale pro nemoc bohužel nezúčastnil 

 příklady zajímavých žákovských projektů ve třídách: 6. ročník – „Věstonická 
Venuše“, „Odysseus“, 7. ročník – „Hrady ČR“ a „Města ČR“, 8. ročník „Objevitelé a 
vynálezci“, 9. ročník „Osobnosti 20. století“ 
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Žákovské práce projektu Odysseus 

 

 dějepisné exkurze – podzim 2015: hrad Bouzov (pro 6. a 7. třídy), jaro 2016: hrad 
Karlštejn (v souvislosti s výročím narození Karla IV.), jaro 2016: Třebíč – po 
památkách UNESCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

exkurze na hrad Bouzov 

 

 dějepisné vycházky do centra Brna pro 7. ročník 

 spolupráce s Moravským zemským muzeem (projekt: Škola v muzeu, program: Raný 
středověk) 
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 dějepisná lekce pro kroužek MENSA – „Lodě a námořní plavby“ 

 podpora čtenářské gramotnosti – práce s historickými texty (čtení a porozumění) 

 důraz na významná historická výročí: narození Karla IV. (1316), vymření 
Přemyslovců po meči (1306), nástup Habsburků na český trůn (1526) 

 ukázky historických předmětů a uniforem ze soukromých sbírek žáků i vyučujících 

 

exkurze na hrad Karlštejn a do Třebíče 

 

 

9.11 Předmětová komise výchovy k občanství 

Předmět občanská výchova a 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 
hospodářství, Mezinárodní vztahy a globální svět, Zdravý způsob života, péče o zdraví. 

Předmět se dále zaměřuje na vzdělávání a výchovu v oblasti sociálně komunikativních 
znalostí a dovedností žáků, na jejich osobnostní a sociální rozvoj. Předmět se snaží motivovat 
žáky k tvořivému a samostatnému uvažování, zdravému životnímu stylu a základní orientaci 
v celospolečenském dění.  

Podporuje se vlastní aktivita žáků, pestrost forem výuky. Výstupem jsou vlastní 
prezentace žáků, řízené diskuze a debaty. 

Žáci se v rámci předmětu OV účastní projektů dotovaných MŠMT a jiných institucí 
nabízející programy pro školy či tematicky zaměřené besedy s odborníky z praxe.  
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Během školního roku 2015/2016 byly zrealizovány následující akce a projekty: 

 

 Jeden svět na školách – účast 8. ročníku na filmové projekci dokumentárních filmů 
pro ZŠ. Hlavním tématem dokumentů bylo “Hledání domova” zaměřené na aktuální 
události spojené s migrací, válečnými konflikty a jejich dopad na obyvatelstvo. 

 Brno a jeho historie – naučná vycházka pro 7. ročníky historickým centrem Brna 
doprovázená plněním úkolů v terénu + vyplňování pracovních listů 

 Světová náboženství a kultura – judaismus, komentovaná prohlídka židovského 
hřbitova v Brně (akce pro žáky 9. ročníku ve spolupráci s vzdělávacím a kulturním 
centrem Židovského muzea v Brně) 

 Návštěva diplomata USA – přednáška o Spojených státech pro žáky 9. ročníku. 
Zmíněna byla také otázka uprchlické krize  a porušování lidských práv ve světě, 
zejména v Sýrii, z pohledu amerického diplomata. 

 Třebíčská židovská čtvrť – jednodenní exkurze do Třebíče za památkami, které jsou 
zapsány na seznamu UNESCO. 

 Tolerance k menšinám – výukový program studentů FSS MU pro žáky 8. ročníků 

 Přednáška a beseda s Tomášem Řehákem na téma: „O nemoci AIDS, sexu, lásce a 
věrnosti (program pro 9. ročník) 

 Bezpečnost ve virtuálním světě – Co je to kyberšikana? – preventivní program pro 6. a 
7. ročník  

 Praha – jednodenní exkurze pro žáky 8. ročníku do prostor Poslanecké sněmovny 
Parlamentu ČR s výukovým programem o vývoji české státnosti a parlamentarismu v 
naší zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze žáků do Poslanecké sněmovny a Parlamentu ČR 
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9.12 Předmětová komise výtvarné výchovy 

Na školní rok 2015/2016 jsme měli spoustu plánů a cílů – od běžné výzdoby nástěnek, 
které se obměňují každý měsíc, sezónní výzdoby školy až po projekty, které protínají celý 
školní rok. Žáci se pod vedením našich pedagogů pravidelně účastní nejrůznějších výtvarných 
soutěží např. „Marťánci škola z Marsu“, „Svět vět“, „Jeden Svět“… 

V průběhu tohoto školního roku se nám podařilo vyměnit stávající výtvarná díla našich 
žáků v klip-rámech na chodbách prvního a druhého patra (druhý stupeň) a také schodiště z 
ulice Šeránkova, které vede ke třídám prvního stupně.  Do projektu se zapojili všichni 
výtvarníci druhého i prvního stupně.  

 

Jarní výzdoba školy 

 

Netradiční adventní výzdoba školy 
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Další důležitou událostí bylo zapojení se do charitativní akce, jejíž výtěžek se věnoval 
na nákup pomůcek pro handicapované žáky naší školy. Zde se zapojily všechny třídy včetně 
školní družiny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

charitativní akce "Děti dětem" 

Stejně tak jako každý rok před Vánoci se konaly adventní dílničky pro rodiče a děti. 
V jednotlivých třídách měli rodiče možnost si vyzkoušet nejrůznější výtvarné techniky (např. 
výroba šperků z organzy, výroba vlněných andílků a víl, tvorba vánočních přáníček, výroba 
keramických adventních stínidel, možnost výroby vlastního adventního věnce a mnoho 
dalších). Tato akce se setkává s velkým nadšením rodičů, dětí i výtvarníků. 
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Adventní dílničky - společná práce dětí a rodičů 

 

Významným tématem roku 2015/2016 se stal projekt k 600. výročí narození Karla IV., 
který jsme pojali jako obrazové výjevy z Vita Caroli obohacené o vtipné komiksové 
komentáře.  

 

Výtvarný projekt k 700 výročí narození Karla IV. 

 

V závěru školního roku se konalo 
každoroční přátelské setkání s rodiči na našem 
školním dvoře. Téma výzdoby pro tuto příležitost 
znělo „Prostor“. Žákovské práce jsme instalovali 
v jídelně a přilehlých prostorách dvorečku. 
Některé práce zkrášlovaly výklenky, jiné závěsné 
objekty vyplňovaly klenutí hlavních prostor 
jídelny. 
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Výtvarný projekt "Prostor" 

 

Výtvarný projekt "Chrliče" 

 

Vánoční výzdoba oken 
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9.13 Předmětová komise člověk a jeho svět 

V rámci předmětu člověk a jeho svět se žáci čtvrtých a pátých ročníků zúčastnili mnoha 
exkurzí a poznávacích akcí, jako vždy nechyběla návštěva planetária nebo Eko centra. 
Navštívili společně se svými vyučujícími VIDU nebo Anthropos. Nevynechali ani návštěvu 
brněnské ZOO. Na všech těchto akcích měli žáci možnost poznat “Svět kolem nich” v 
praktické podobě.   

Návštěva expozic v Anthroposu 

Jako nejzajímavější akce v tomto školním roce vyzdvihuji návštěvu Kounicových 
kolejí, kde si žáci připomněli události spojené s druhou světovou válkou. Žáci obecně 
projevují velký zájem o historii českých zemí. V příštím roce plánujeme podobné akce 
objasňující konkrétní historické události.  

Během Vánoc žáci využili příležitosti seznámit se s vánočními zvyky. Děti si 
vyzkoušely pletení vánočky, pečení perníčků nebo výrobu lodiček z ořechových skořápek. 

To vše díky výukovému centru Bystrouška, které připravuje programy navazující a 
rozšiřující učivo základní školy. 

Další zajímavou akcí byla exkurze žáků 4. ročníku na Pražský Hrad. I přes náročnou 
dopravu se děti vždy rády na tuto exkurzi hlásí. Mohou zde na vlastní kůži zažít atmosféru 
místa, kde se tvořily dějiny státu a zároveň sídla prezidenta republiky. 
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Čtvrťáci na návštěvě Prahy 

 

 Ukázka lidového kroje 

Žáci “Svět kolem nás” zažívají i ve svých třídách. Oni sami si  předávají zajímavé 
informace navzájem a zpestřují si výuku v tomto předmětu. Jako příklad uvádím čtvrťáky, 
kteří si mohli na vlastní kůži osahat lidový kroj, který si sami přinesli a předvedli. 

Věřím, že i v dalších letech budou mít děti dostatek příležitostí seznamovat se se 
“Světem kolem nich” praktickými ukázkami. Cokoliv si můžeme osahat, pamatujeme si na 
celý život. 

 
9.14 Předmětová komise hudební výchovy  

V hodinách hudební výchovy ve školním roce 2015/2016 se naši žáci naučili spoustu 
nového a zažili hodně zábavy a hudební relaxace. Na jednu stranu si osvojili řadu vědomostí z 
oblasti hudební teorie a dějin hudby, a na druhou stranu zvládali činnosti vokální i 
muzikorelaxační.  



  85 

Ve čtvrtek 17. prosince se v tělocvičně uskutečnil tradiční vánoční koncert pro celou 
školu. Tentokrát se produkce ujala hudební kapela Countrio. Koncert byl plný vánočních 
písní, koled a atmosféry, navíc s názornými ukázkami rozličných i cizokrajných hudebních 
nástrojů, což bylo pro žáky velmi poučné. Koncert se setkal s velkým úspěchem. 

V 1. i 2. pololetí navštěvovala hodiny hudební výchovy studentka z pedagogické 
fakulty. Kromě mnoha náslechů sama odučila i několik vyučovacích hodin. Spolupráce byla 
výtečná, studentka pracovala aktivně a s nadšením. Je dobře, že pedagogické fakulty 
přistoupily v posledních letech k této praxi, protože budoucí učitelé pak budou komplexněji 
připraveni pro své povolání. Studentka byla z hodin hudební výchovy nadšená a plánuje další 
pedagogickou praxi opět na naší škole.  

Žáci pracovali na mnoha projektech, v souvislosti s aktuální učební látkou jednotlivých 
ročníků. Žáci šestých tříd vyráběli vlastní hudební nástroje. Nejkrásnější z nich jsou 
vystaveny ve vitríně v jídelně školy. Žáci 8. tříd pracovali na projektech, mapující slavné 
skladatelské osobnosti z dějin artificiální hudby. Žáci 9. tříd zpracovávali projekty na hudební 
žánry nonartificiální hudby. Pracovali samostatně i ve skupinkách. Mnohá díla našich žáků 
jsou opět velmi kvalitní a jsou vystavena v prostorách školy.  

Oprava digitálního piana v hudebně se bohužel kvůli technickým problémům na straně 
opraváře nepovedla zajistit, na řadě je tedy v ideálním případě koupě nového nástroje. Protože 
však základní zvuk piana funguje a v tomto školním roce se jeho stav nezhoršil, vyučující se 
dohodli, že nástroj bude ještě minimálně rok či dva bez dalších problémů fungovat.  

Školní rok 2015/2016 byl tedy opět úspěšný. Žáci zažili v hodinách hudební výchovy 
spoustu pohody a hudebního relaxování (například při vokálních a muzikorelaxačních 
činnostech), ale naučili se i mnoho nového z historie hudby artificiální a nonartificiální. 

 
9.15 Předmětová komise informatiky 

Výuka probíhala podle ŠVP, který rozděluje učivo do jednotlivých ročníků s povinnou 
informatikou tak, aby se žáci v průběhu 5. -7. ročníku seznámili se všemi základními 
dovednosti. Páťáci se zdárně naučili základnímu ovládání počítače, seznámili se s 
adresářovou strukturou, hardwarem, službami internetu. Všichni umí vyhledat požadované 
informace na internetu, umí poslat email. Šesťáci si osvojili práci s vektorovým i bitmapovým 
grafickým editorem, ovládají textový editor a tabulkový kalkulátor. Sedmáci se úspěšně 
zdokonalili ve schopnosti prezentovat informace různými způsoby, především pomocí 
webových stránek a snímkových prezentací. Ve volitelných předmětech v 8. a 9. ročníku byla 
náplň práce přizpůsobena složení jednotlivých skupin. Zatímco jedna skupina deváťáků 
pracovala na školních novinách, jiná programovala v jazyce C, osmáci využívali prostředí 
Scratch nebo se zdokonalovali v práci s fotoaparáty a grafickými editory. 

 

Školní akce PK 

V tomto školním roce proběhly dvě velké akce.  

V první řadě to byl již 4. ročník vědomostní soutěže třídních týmů s názvem Krátký 
vedení. I tentokrát přinesla jednotlivá utkání mnoho překvapivých zvratů a především spoustu 
vědomostí těm, kteří odpovědi na otázky neznali a také publiku, které se s postupujícími koly 
utěšeně rozrůstalo. 
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Druhou akcí byla fotosoutěž, která tentokrát nebyla co do počtu účastníků tolik 
obsazená, ale na kvalitě vítězných fotoprací to znát nebylo. Účastníkům fotosoutěže byla 
nabídnuta účast v soutěži mimoškolní s názvem Kde se létá vzhůru. Tato soutěž pro děti 
žabovřeských škol se konala jako součást akce pořádané cestovatelem Dušanem Procházkou. 
Už 8. ročník této akce, jejíž nosnou částí je výstava cestovatelských fotografií v areálu 
brněnského letiště, vrcholil vernisáží 15. 6. 2016 v odletové hale letiště v Tuřanech. Zde byly 
předány ceny vítězům jednotlivých kategorií a celkovému vítězi soutěže. K naší velké radosti 
se výborně umístila dvě děvčata se svými fotografiemi – Julie Mádrová a Denisa Klimešová. 
Denisa se stala celkovou vítězkou soutěže s krásnou černobílou fotografií Radost.  

fotografie "Radost" Denisy Klimešové 

V kategorii „Přátelé“ si první místo a hodnotné ceny odnesla Julie s fotografií Na 
vyhlídce. Příjemný podvečer žákům zpestřily uznávané cestovatelské a fotografické 
osobnosti, např. Jiří Kolbaba či Jadran Šetlík. 

 

Kroužek LEGO – po celý školní rok probíhal vždy ve čtvrtek kroužek Lego 
Mindstorms, kde se žáci učí programovat s pomocí robotické stavebnice. Kroužek byl 
kapacitně naplněn (14 dětí). V závěru školního roku si děti z kroužku vyzkoušeli značně 
odlišnou pozici. V rámci návštěvy rodičů na školním dvoře se v učebně 2.A chopili rolí 
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demonstrátorů a zájemcům z řad rodičů představovali možnosti používané stavebnice a také 
své dovednosti a znalosti, které za celý rok nabyli.  

fotografie "Na vyhlídce" Julie Mádrové 

 
9.16 Předmětová komise tělesné výchovy 

Předmět Tělesná výchova se vyučuje podle ŠVP, 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 je v 6. ročníku mimořádně 
o jednu vyučovací hodinu TV více. V ostatních ročnících je klasicky po dvou hodinách. Jako 
jeden z volitelných předmětů v devátém ročníku je zavedena pohybová výchova v hodinové 
dotaci 2 hodiny týdně. V pohybové výchově se žáci seznamují s  pohybovými aktivitami na 
které není v klasické hodině prostor resp. dostatek času. Např. s bruslením (lední hokej), 
plaváním, jízdou na kole atd. Samozřejmě je čas i na nácvik a pilování kolektivních her: 
volejbal, futsal, florbal, basketbal, baseball, stolní tenis atd. Je velkou výhodou naší školy, že 
pro všechny tyto sportovní činnosti máme pro žáky dostatek vybavení a sportovního 
materiálu.  

Z velkého materiálního vybavení můžeme jmenovat: dostatek míčů pro volejbal i 
basketbal, futsalové míče, pěnové míče, míče na korfbal + stojany, kompletní florbalové 
vybavení (hokejky + míče+ branky) + výbava pro gólmany (gólmanské dresy + helmy), 
basebalové rukavice + míče a pálky, 4 mobilní stoly na stolní tenis. Disponujeme i výbavou 
pro netradiční sporty – ringet, tchoukball, frisbee, indiaky, gymbaly atd. Taktéž se můžeme 
pochlubit výbavou pro gymnastiku, konkrétně žíněnkami, malou trampolínu, gymnastickým 
kobercem a švédskou bednou (molitanovou). V letošním roce jsme navíc pořídili novou 
doskokovou duchnu s rozměry 350cm x 200cm x 40cm, která je vhodná pro skoky 
z trampolíny nebo pro nácvik skoku vysokého (máme 2 ks stojanů, laminátovou laťku a laťku 
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na gumě). V nabídce pro žáky je též velmi málo známý flowin. Veškeré pomůcky se snažíme 
ve spolupráci s vedením školy neustále doplňovat a obměňovat zničené za nové.  

Jsme rádi, že všechny tyto pomůcky jsou k dispozici nejen žákům v hodinách Tv, 
v Pohybové výchově, ale též v odpoledních sportovních kroužcích. Jmenujme např. kroužek 
stolního tenisu, kroužek florbalu a kroužek golfu ve spolupráci s golfovým resortem Kaskáda.  

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 pro různé sportovní kroužky a cvičení pro veřejnost. Škola též 
disponuje malou, ale velmi dobře vybavenou posilovnou. Jsou zde umístěny posilovací stroje, 
rotopedy (2 nové), stepery a dva veslovací trenažéry. Ve velké tělocvičně probíhá výuka 
kolektivních sportů (tělocvična bohužel nemá potřebné rozměry, takže výuka může být 
realizována pouze v omezeném rozsahu). O to více se zaměřujeme na rozvoj individuálních 
dovedností v daných sportech. Je nám k dispozici i školní dvůr s tartanovým povrchem, který 
využíváme pro kolektivní hry. Bohužel jen za pěkného počasí  a velmi krátkou dobu ze 
školního roku. K výuce atletiky škola využívá ještě sportovní areál Rosnička. 

V současné době se vedení školy snaží získat potřebné finance na výstavbu nové 
budovy se dvěma tělocvičnami, které by sloužily i žabovřeské veřejnosti a místním 
sportovním klubům. Je zpracován architektonický projekt a projektová dokumentace, 
potřebná k získání peněz z EU, města Brna nebo MŠMT. Doufejme, že vše dobře dopadne a v 
nejbližší době se začne stavět, neboť škola s cca 760 žáky by si to určitě zasloužila. V tomto 
snažení nám velmi vychází vstříc žabovřeská radnice, která je projektu nakloněna a velkou 
měrou vedení školy podporuje. 

Prostorové nedostatky se snažíme kompenzovat odborností při výuce Tv na naší škole, 
neboť péče o tělo je stejně důležitá jako péče o ducha. Výsledkem naší odbornosti a úrovně 
výuky je spolupráce s MU - FSPS při praxi jejich studentů. Studenti vedou mikrovýstupy, 
provádějí různá měření a zkouší si krátké vedení hodiny na dané téma. Někteří z nich navíc u 
nás plní svoji pedagogickou praxi. Tato spolupráce je obohacující pro obě strany, jak pro nás 
učitele, tak pro studenty a samozřejmě i pro žáky, pro které je vedení hodiny studenty vítaná 
změna.  

O vysoké úrovni 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, jehož jsme členy, nebo 
z iniciativy jednotlivých škol. Jedná se o soutěže ve šplhu, florbalu, basketbalu, atletice nebo 
kopané.  

V rámci celoškolního projektu probíhá během roku testování žáků standardizovanými 
testy na zjištění síly, obratnosti, vytrvalosti a rychlosti. Nejlepší výkony žáků evidujeme jako 
rekordy školy. 

Akcí, na kterou se žáci vždy těší je oblíbený zimním výcvikový kurz pro sedmý ročník. 
Žáci si mohou vybrat, zda se budou zdokonalovat na lyžích či snowboardu. Letošní zima 
k nám byla shovívavá, i když k dokonalým sněhovým podmínkám bylo ještě daleko, podařilo 
se nám tedy uspořádat plánované dva kurzy ve Starém Městě pod Sněžníkem v lyžařském 
středisku Kunčice. Za sněhem a lyžováním s námi vyjelo celkem 157 dětí , z toho 65 žáků ze 
sedmých tříd a 92 žáků pátých až osmých tříd v rámci zimních škol v přírodě. Pro dobré 
lyžaře jsme uspořádali již tradiční výběrový zdokonalovací lyžařský kurz v rakouských 
Alpách – lyžařské středisko Tauplitz.  
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Pro žáky 9.tříd organizujeme každý rok na konci května cyklo-vodácký kurz v krásné 
krajině jižních Čech - Veselí na Lužnicí. Krásné počasí, hodně vody v řece Lužnici a Nežárce, 
krásné cyklistické výlety, táboráky, sportovní vyžití ….. prostě prima kurz jako rozloučení se 
základní školou. 

Na konci každého školního roku se jako sportovní tečka za sezónou koná Olympiáda 
žabovřeských škol. Žáci jednotlivých škol se utkávají v těchto sportovních disciplínách: 
plavání, vybíjená, kopaná a atletika. Dosažené umístění v jednotlivých disciplínách se sečtou 
a vyhodnotí se celkový vítěz. Letošním celkovým vítězem se stala stejně jako v minulých 
třech letech naše škola.  

V úplném závěru června komise TV pro žáky druhého stupně organizuje den zaměřený 
na netradiční a neznámé sportovní disciplíny -  Den sportu. Letos akce proběhla v posledním 
týdnu června. Smyslem tohoto sportovního dne je přiblížit dětem některá sportovní odvětví, o 
kterých třeba ani nemají tušení – golfové odpaliště, jízda na kajaku, zumba, fitnes, pétanque, 
in – line., minigolf, beachvoleybal, nohejbal, netradiční sporty, sjíždění Svratky v kanoi, 
cyklistika atd. 

 

9.17 Předmětová komise fyziky 

Cílem naší práce je seznámit žáky s učivem našeho předmětu a vzbudit o fyziku  zájem. 
Aby byla výuka co nejzajímavější a upoutala pozornost žáků využíváme všech názorných 
pomůcek v maximální míře. Výuka je vedena pokud možno v klidné a pohodové pracovní 
atmosféře. Během objasňování nového učiva a především pak při řešení početních úloh se 
snažíme udržet přijatelné tempo pro žáky s poruchami učení. Během posledních let vedeme 
žáky k samostatné činnosti formou ročníkových projektů ve všech ročnících.  

Loňský rok se jednalo o následující projekty: 

 6. ročník Fyzikální jednotky jejich měření 

 7. ročník Most 

 8. ročník Katapult 

 9.ročník Vesmír 

 

Nejzajímavějšími projekty byl projekt Most pro sedmý ročník a Katapult pro ročník 
osmý. U obou projektů museli žáci prokázat manuální zručnost a uplatnění znalostí získaných 
v hodinách fyziky v praxi.  
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Projekt Most - výrobky žáků 7. třídy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..... unese víc? 
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........neunese! 

V průběhu školního roku jsme dle tematických celků doplňovali  výuku ve všech 
ročnících na fyzikálním cvičišti, výuka byla vždy po uzavření tematického celku doplněna 
laboratorními pracemi. K dosažení lepší názornosti a objasnění probíraného učiva v některých 
hodinách dle tématu využíváme při měření fyzikálních veličin program a měřící senzory 
firmy PASCO a elektronické laboratoře Voltík I.- III. Každoročně doplňujeme pomůcky pro 
demonstrační pokusy i laboratorní práce žáků. 

Žákům s poruchami učení  jsme poskytovali vysvětlení učiva - doučování. 

Vyučující fyziky se pravidelně účastní školení a workshopů s fyzikální tématikou. kde 
je možné si s kolegy vzájemně vyměnit poznatky a zkušenosti z praxe. Využíváme velmi úzké 
spolupráce s gymnáziem kpt. Jaroše a pravidelně si vyměňujeme zkušenosti a příklady dobré 
praxe z výuky. Během výuky jsme v neustálém kontaktu s vyučujícími přírodovědných 
předmětů, zejména M, Př, Ch a Zem. 

Během školního roku máme možnost, kterou pravidelně využíváme poměřit znalosti 
fyziky našich žáků s ostatními školami ve fyzikální olympiádě. Fyzikální olympiáda má 
několik kol. Základním kolem je kolo školní, kde se žáci sami přihlásí, jedná se tedy o soutěž 
dobrovolnou, tedy zájmovou. Soutěžící vypracovávají doma pět až šest úkolů, které sestávají 
z dalších pod úkolů, které je však nutno správně vyřešit. Následně jsou nejúspěšnější řešitelé 
vysláni do oblastního kola (městského kola), kde se ve stanovený termín utkají  s  žáky 
ostatních brněnských škol. Na základě zkušeností z minulých ročníků můžeme konstatovat, že 
přední místa obsazují žáci víceletých gymnázií a ze základních škol jsou to právě naši žáci.    
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Slabinu v současné době cítíme v existenci učebnic šestého a sedmého ročníku od 
stejného nakladatele, stejného čísla, ale přece jen poněkud rozdílného obsahu. Tuto situaci 
řešíme rozdělením učebnic v jednotlivých třídách.  

 
9.18 Předmětová komise praktických činností a domácnosti 

Výuka probíhala v daných předmětech podle tematických a časových plánů. Záměry 
jednotlivých vyučujících byly splněny a projekty dokončeny. 

 

Praktické činnosti: 

 žáci se v letošním roce seznámili s technickým kreslením a užitým uměním 

 v keramické dílně se věnovali výrobě předmětů denní potřeby nebo dekorací 
podle vlastních návrhů 

 ve druhém pololetí se věnovali práci s drátem, ze kterého vyráběli jednodušší i 
náročnější výrobky 

 v rámci projektu žáci 8. a 9. ročníků vyráběli dřevěná krmítka. 

Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu EU  ,, Výzva 57“ , která nám 
umožnila vybavení učebny praktických činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drátění andělé - práce žáků 9. tříd 
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Ptačí budky - práce se 
dřevem 

 

 

 

 

 

Z dotací, které jsme mohli v rámci projektu čerpat jsme nakoupili: 

 pracovní stoly 
 elektrické ruční strojky, vrtačky, brusky, přímočaré pily, sponkovače, tavné 

pistole… 
 ruční nářadí, pilky, šroubováky, svěrky… 
 ochranné pracovní pomůcky, brýle, chrániče sluchu, roušky 

 
Díky pomoci rodičů  přátel školy jsme získali větší množství vysušeného 
smrkového dřeva. 

 
 

Volba povolání 

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. 

Také vyplnili zájmový a profesní dotazník, který byl využit výchovnou poradkyní a 
školní psycholožkou ke kariérovému poradenství. 
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Volitelný předmět Domácnost:  

V letošním roce se výuka v tomto 
předmětu soustředila na ekologii v domácnosti, 
bio potraviny a šetrný přístup k životnímu 
prostředí (zdravý životní styl, super potraviny, 
skladba zdravého jídelníčku, nutriční  údaje…) 

Děvčata navštívila v rámci hodin 
Domácnosti  Farmářský trh a seznámila se s bio 
potravinami, které byly následně použity 
k přípravě pokrmů. 

V průběhu celého roku jsme pracovali na 
projektu ,, Ekologicky myslet – zdravě žít“. 

 

V předmětech Praktické činnosti a Domácnosti 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.  

V letošním roce jsme se zaměřili na propojení učiva s praxí, respektujeme individualitu 
dětí, ale dbáme na aktivní zapojení všech žáků do výuky.  

Do výuky zařazujeme některá průřezová témata jako Mediální výchova, Osobnostní a 
sociální výchova, Komunikace a kooperace a další. 
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10. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 
2015/2016 

10. 1 Minimální preventivní program pro I. stupeň 

V rámci Minimálního preventivního pracovala s žáky prvního stupně školní sociální 
pedagožka Simona Řádková a školní psycholožka Lucie Otevřelová. Programy reagovaly na 
požadavky třídních učitelů, kteří se potýkali s určitým problémem ve své třídě nebo se 
zaměřovaly na zdravotní prevenci, zlepšení vztahů ve třídních kolektivech a prevenci 
nevhodného chování a sociálně patologických  jevů obecně. Podle potřeby je zařazena 
prevence aktuálně do výuky, případně je osloven školní metodik pro zajištění vhodného 
programu k řešení dané situace nebo sociální pedagog školy. 

Závažnější problémy se na prvním stupni ve školním roce 2015/16 nevyskytovaly. 

 

Uskutečněné preventivní programy: 

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

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

 „Správné stravování“ : zásady správné výživy, pravidelné stravování, potraviny 
vhodné/nevhodné pro děti, prevence nemocí, prostředí vhodné ke stravování,... 

 

Ke zjišťování aktuálního stavu sociálně negativních vlivů ve školním prostředí jsou 
využívány třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru, konzultační hodiny 
školních metodiků prevence, školního psychologa  a výchovné poradkyně školy a také školní 
schránka důvěry. 

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

Po absolvování programu dochází ke zpětné vazbě pomocí diskuse, která je vedena 
s odstupem času třídním učitelem daného kolektivu, ve kterém se program uskutečnil. Zprávu 
předávají školnímu metodikovi prevence. Zápisem v třídní knize je doloženo, že se program 
uskutečnil. 

Pedagogové se věnují v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních 
dovedností, provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně 
hodnotí a konzultují případné problémy a navrhují opatření. 

Třídní učitel je v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím informačního systému 
školy, třídních schůzek, hovorových hodin, osobních setkání a dalších možností komunikace. 

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

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

Čs: 

 Dopravní výchova (řešení problémů, rozhodovací dovednosti, bezpečnost na 
vozovce) 

 Rodina, lidé kolem nás, mezilidské vztahy (vztahy, komunikace, řešení 
problémů, soužití lidí, jednání s lidmi, konfrontace) 

 Domov – místo, kde bydlím (vztahy, komunikace, soužití lidí) 

 Pravidla slušného chování, základní lidská práva a povinnosti (hodnoty, postoje, 
mezilidské vztahy, sebepoznání, fair-play)) 

 pomoc (zásady), osobní hygiena (význam, péče o tělo, prevence nemocí) 

 „Řekni drogám ne“ (prevence návykových látek) 

 Šikana 

 Zdravá výživa, zdravý životní styl  

 Ochrana životního prostředí, přírody, Den Země  

 Třídění odpadu 

 Beseda s Policií ČR 

 Záliby a volný čas 

 Ochrana zdraví (prevence návykových látek) 

 Chráníme si svoje tělo (zdravý životní styl, význam sportu, péče o tělo) 

 Svátky a zvyky (vztah k tradicím) 

 Povolání (význam vzdělání, gramotnost) 

 Lidé různých národností (soužití lidí, tolerance, předsudky, vztahy, komunikace, 
etnický původ, rozdíly v kulturách) 

Čj: 

 „Čím chci být“ (význam vzdělání, sebepoznání, hodnoty, komunikace) 

 Popis pracovního postupu (prevence úrazů, zásady bezpečnosti, první pomoc) 

 Jíme zdravě, příprava zdravého jídla 

 Vánoce doma (rodina, mezilidské vztahy), svátky a obyčeje 

 Jsme různí a přece jiní (etnický původ, soužití lidí) 

 Řečové dovednosti (komunikace, sebepoznání,…) 

 Dramatizace pohádek, básničky (vztahy mezi lidmi) 

 Čtenářské dílny (hygienické návyky při čtení, komunikace, naslouchání, 
schopnost vyjádřit vlastní názor) 



  97 

 Dopis (úřední/osobní komunikace, schopnost rozpoznání nevhodného chování a 
jednání vrstevníků a dospělých) 

 Ochrana životního prostředí 

 Záliby a volný čas (sebepoznání, vyjadřovací schopnosti, komunikace) 

Tv:  

 Bezpečnost při pohybu, fair-play, rozhodovací dovednosti, řešení problémů, 
vztahy mezi lidmi, komunikace 

 Psychomotorické hry  

 Záliby a volnočasové aktivity 

 Dopravní hřiště 

 První pomoc při úrazech 

Vv: 

 Moje rodina (vztahy, soužití, postoje, hodnoty, komunikace) 

 Chráníme životní prostředí (ekologická výchova) 

 Vánoce, svátky, obyčeje (tradice, kulturní odlišnosti) 

 Kamarád 

 Přání (komunikace, rozpoznání vhodnosti obsahu) 

M: 

 Rozvoj finanční gramotnosti 

 Orientace v prostoru (řešení problémů) 

 

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

 
10. 2 Minimální preventivní program pro II. stupeň 

Ve školním roce 2015/2016 byl Minimální preventivní program (dále MPP) zaměřen  
na prevenci kyberšikany, ochranu osobních údajů na sociálních sítích, bezpečné chování na 
internetu. Věnovali jsme se také lekcím zaměřených na podporu dobrých vztahů v třídních 
kolektivech. Do programu byli aktivně zapojeni všichni žáci II. stupně. Škola se zúčastnila 
projektů podpořených MŠMT a jinými institucemi, jež se zabývají prevencí sociálně 
patologických jevů u mládeže. 

 

Během školního roku proběhly následující akce a projekty: 

 Realizace programu Vykroč v rámci projektů Salesiánského střediska mládeže 
v Brně (podpora rozvoje spolupráce, komunikace a mezilidských vztahů v 
třídních kolektivech – metoda skupinové práce žáků, zážitková pedagogika – 7. 
ročník) 
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 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) 

 Ekologický den – projektový den pro žáky II. stupně upevňující vztah 
k životnímu prostředí, přírodě 

 Den sportu – rozvoj empatie, spolupráce, pravidel fair play 

 Terénní výuka v Jedovnicích – vzájemná spolupráce a chování v přírodě 
v krizových situacích (6. ročník) 

 Cyklovodácký kurz – akce pro 9. ročník (podpora komunikace, týmové 
spolupráce) 

 Thanksgiving Day – multikulturní výuka 

 Den lidských práv (projektový den pro žáky 7. ročníku) 

 Jeden svět na školách – účast 8. ročníku na filmové projekci dokumentárních 
filmů pro ZŠ (témata: lidé bez domova, válečné konflikty, migrace). 

 Přednáška a beseda s Tomášem Řehákem na téma: „O nemoci AIDS, sexu, lásce 
a věrnosti (program pro 9. ročník). 

 Bezpečnost ve virtuálním světě – Co je to kyberšikana? – preventivní program 
pro 6.,7. a 8. ročník.  

Začátkem školního roku 2015/2016 bylo zrealizováno několik adaptačních pobytů a 
kurzů s cílem podpořit vytváření dobrých vztahů mezi žáky v nově vzniklých třídních 
kolektivech (třídy 5.A, 5.B, 5.C, 5.D, 6.D a 8.C).  

Během školního roku 2015/2016 probíhala i nadále spolupráce se studenty Fakulty 
sociálních studií MU v Brně, kteří pomáhali naplánovat a realizovat některé projekty. 

Žáci 5. ročníku se zúčastnili speciálního programu Den bez hranic zaměřeného na 
ukázku práce s hendikepovanými formou her a soutěží cílené na aktivní interakci a spolupráci 
mezi žáky naší školy a žáky ZŠ Kociánka. Koordinátorem programu je Michael Svoboda, 
aktivní streetworker a drogový preventista. 

Cíle vytyčené MPP se ve školním roce 2015/2016 podařilo splnit. Prevence se stala 
součástí všech tematických plánů naukových předmětů a třídnických hodin v jednotlivých 
třídách. 
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11. Závěr 

Je velmi potěšující, že je mezi rodičovskou veřejností o umístění dítěte do naší školy 
obrovský zájem. O důvěře v naši práci svědčí již několik let naplněná celková kapacita školy. 
Ve školním roce 2015/16 přišlo k zápisu 160 dětí, z kapacitních důvodů jsme mohli přijmout 
celkem 81 prvňáčků. Velký zájem byl i o přestupy do vyšších ročníků, zde jsme opět 
z kapacitních důvodů byli schopni přijmout pouze žáky do 5. a 6. matematických tříd. Velmi 
si ceníme dobré pověsti školy. Ta vychází z výsledků našich žáků, ze spokojenosti stávajících 
rodičů, z materiálních a personálních podmínek, přístupu našich zaměstnanců a úrovni služeb 
poskytovaných školou jak žákům tak rodičům.  

Naši žáci se dlouhodobě umisťují na předních místech ve všech oborových soutěžích v 
celobrněnských kolech, úspěšně se účastní krajských i celorepublikových kol, pokud se v 
dané soutěži organizují. Celkovou sumář úspěchů našich dětí jsme zmínili výše. Můžeme se 
pochlubit bezkonkurenčně nejvyšším počtem (13 žáků) oceněných žáků na konci  školního 
roku. Žáci byli přijati představiteli města Brna v rytířském sále na Staré radnice a byly jim 
předány ceny s písemnou pochvalou. za výborné výsledky v soutěžích V letošním roce se 
dostali všichni žáci 9. ročníku na školo s maturitou. Na gymnázia se dostalo celek 42 z 
celkového počtu 78 deváťáků. Velmi si ceníme zpětné vazby ředitelů spolupracujících 
gymnázií, od nichž víme, že v prvních desítkách se umístnilo celkem dvanáct našich žáků. Z 
pátých tříd se dostalo celkem 17 žáků a ze sedmých tříd, kde byl letos o odchod žáků malý 
zájem, 15 dětí. Úspěšnost přijetí na víceletá gymnázia se pohybuje dlouhodobě kolem 60 %. 

Jsme jednou ze škol zapojenou do projektu Brněnské otevřené školy. V našem případě 
to však není pouze pojem. My jsme byli otevřenou školou vždy. Pravidelně zveme rodiče do 
školy na dny otevřených dveří, hovorové hodiny, třídní schůzky i na velké množství akcí 
organizovaných pro děti, pro rodiče i pro veřejnost. Jsme rádi, že se nám daří rodiče do chodu 
školy angažovat. Mají také možnost prostřednictvím Školské rady a Klubu rodičů ovlivňovat 
dění ve škole. Také žáci mají možnost podílet se na chodu školy především díky velmi dobře 
fungujícímu Školnímu parlamentu, který zasedá pravidelně čtyřikrát ročně a jehož jednání se 
vždy účastní i ředitel škol. Jsme škola, která si velmi zakládá na tom, že umí výborně otevřeně 
a konstruktivně komunikovat s okolím. Doložit to můžeme velkým množstvím pochvalných 
zpětných vazeb od rodičů našich dětí, od dalších institucí (Dům s pečovatelskou službou, 
Salesiánské středisko mládeže) a od žabovřeských "dříve narozených" spoluobčanů, kteří 
prošli bezplatným kurzem základů práce na počítači. Otevřeně a rychle reagujeme na všechny 
podněty od žáků, rodičů nebo ostatních zúčastněných. 

Projekt, který si zaslouží zmínění v samostatném odstavci je jednoznačně akce " Můj 
deváťák", která má v naší škole již čtyřletou tradici. Každý prvňáček na počátku školního 
roku dostane svého deváťáka. Několikrát denně žáci nejvyššího ročníku chodí za svými 
prvňáčky. Starají se o ně, pomáhají jim s orientací ve škole, asistují při chystání věcí na 
hodiny, hrají si s nimi a chrání je. Máme ověřeno, že tento projekt má přidanou hodnotu pro 
obě strany. Prvňáčci se rychleji aklimatizují na školní prostředí a deváťáci péčí o mladší 
spolužáky vyspívají osobnostně. Po čase je běžnou praxí, že pokud má prvňáček nějaký 
problém nejdřív vyhledá svého deváťáka a pokud záležitost nejsou schopni vyřešit spolu, pak 
se teprve obrací na učitele. Deváté třídy během roku pořádají s partnerskými prvními třídami 
několik společných akcí, jako jsou výlety, exkurze nebo sportovní zápolení. Na Vánoce je 
běžnou praxí, že si třídy vzájemně dávají dárky. Na konci roku se pak secvičí společný 



  100 

program na akci rozloučení s absolventy. Této akce se pravidelně účastní velké množství 
rodičů a žáci ostatních ročníků.   

Škola je velmi dobře materiálně vybavena. Jsme velmi aktivní co se projektů týká. 
Snažíme si rozšířit možnosti financování vybavení a provozu školy o peníze z vypsaných 
projektů financovaných z EU, krajského úřadu nebo Magistrátu města Brna. Vzhledem k 
tomu, že jedním ze zaměření školy je výuka informatiky, musí tomu odpovídat i vybavení 
školy. Disponujeme třemi počítačovými učebnami s celkem 56 počítači pro žáky. Využíváme 
dvě sady tabletů po 16 kusech, které se využívají především pro výuku jazyků. Každý učitel 
má k dispozici pro výuku svůj notebook. Každá učebna školy je vybavena interaktivní tabulí s 
ozvučením, dataprojektorem a připojením na internet. Učitelé mohou využívat také čtyři sady 
hlasovacích zařízení, které umožní ihned individuálně u každého žáka ověřit, zda učivo 
ovládá nebo zda rozumí probírané látce. Pro zatraktivnění výuky, praktické měření a ukázky 
ve fyzice a přírodopisu mají učitelé a žáci možnost využít senzory od firmy Pasco napojené na 
tablet. Systém naměřená data ihned vyhodnocuje a žáci je mohou interpretovat. Škola si z 
projektu EU vytvořila na zahrad školy matematicko- fyzikální cvičiště, která žáci využívají na 
praktické ověření znalostí získaných ve výuce matematiky a fyziky. Na prvním stupni učíme 
v jedné třídě v ročníku matematiku podle Hejného metody. Tomu musí odpovídat i vybavení 
adekvátními pomůckami, které v žácích rozvíjejí matematické kompetence. Ve škole již dva 
roky pracuje kroužek Mindstorm. Děti mají k dispozici osm stavebnic, ze kterých si postaví 
roboty. Ty následně mohou programovat na jednoduché nebo složitější akce. Ohromný 
úspěch mělo představení této novinky rodičům na setkání s rodiči na školním dvoře. Škola se 
zaměřuje také na rozvíjení pohybových aktivit žáků.Škola v současné době disponuje dvěma 
prostorově nevyhovujícími tělocvičnami. Tyto nedostatky se snažíme kompenzovat výborným 
materiálním vybavením pro výuku Tv. Učitelé mohou ve výuce využít moderní cvičební 
pomůcku - BOSU. Vypadá jako rozpůlený gymnastický míč s pevnou plošinou. Používá se 
především s posilování hlubokých stabilizačních svalů páteře. Škola disponuje 18 kusy tak, 
aby každé dítě v půlené hodině mohlo mít svou. Ve výuce využíváme také pomůcku s názvem 
Flowin. Jde o speciální desku s klouzajícími podložkami pod ruce a nohy, které vytváří odpor 
podle toho, jak je na ně vytvářen tlak. Lze ji využít především pro posilování celého těla a 
rozvoj silové vytrvalosti. Dále ve výuce využíváme expandéry, frekvenční řebříky, rotopedy, 
veslovací trenažéry, švihadla s elektronickými počítadly atd. Máme k dispozici kompletní 
vybavení na nácvik také netradičních sportů (indiaka, softbal, lakros, korfbal, ringet, 
tchoukball, frisbee a jiné). Pro nastavení ideálních podmínek bychom nutně potřebovali 
vybudovat víceúčelovou halu se dvěma velkými tělocvičnami, posilovnou a dvěma třídami 
které se jednoduchou úpravou mohou přeměnit ve velkou aulu.. Máme stavební povolení a 
projekt pro realizaci stavby. Nová hala by měla sát na místě staré tělocvičny. Počítá se se 
zbouráním stávající budovy tělocvičny a zvětšením prostoru pro novostavbu o školní zahradu. 
Finanční náročnost celého projektu se pohybuje kolem 55 mil. korun. Nové tělocvičny by 
byly obrovským přínosem jak pro žáky ZŠ Sirotkova, tak pro širokou žabovřeskou veřejnost. 
Nová víceúčelová hala se stane centrem pro duchaplné trávení volného času dětí ze širokého 
okolí školy. Již teď máme namyšleny kroužky, které díky časovému prostoru v tělocvičnách 
nabídneme dětem. 

Škola disponuje stabilním pedagogickým sborem se zkušenými i mladšími učiteli, kteří 
mezi sebou úzce spolupracují a vytváří prostředí, ve kterém se od sebe mohou vzájemně učit. 
Vedení školy podporuje veškeré společné akce, jako jsou teambuildingové pobyty, společné 
zájezdy na hory, i další neformální setkání. Ve sboru je významné zastoupení mužů. Ve  
2015/2016 jich čtrnáct. Zaměstnáváme také tři anglicky mluvící rodinné mluvčí na 
pravidelnou výuku a jednoho španělsky mluvícího rodilého mluvčího na příležitostné akce. 
Ve škole funguje Školní poradenské pracoviště, které vede výchovná poradkyně a v rámci 
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něhož se žáky pracují: školní psycholog, dva speciální pedagogové, dva metodici prevence a 
jeden sociální pedagog. O výborné práci tohoto pracoviště vypovídá výborně koordinovaná 
péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami, zanedbatelné množství neomluvených 
hodin (v celé škole za celý školní rok 4), absence problémů s drogami, ani jeden příklad 
šikany na celé škole a úspěšně vyřešené kázeňské problémy v rámci výchovných komisí.  

Ve škole je zavedený informační systém od firmy Edookit. Naše škola je pilotní školou 
této firmy, to znamená, že se vedení školy a pedagogové podílejí na ladění, rozšiřování  a 
zlepšování tohoto systému. Informační systém nabízí rodičům nahlížet do třídní knihy, 
kontrolovat absence, prohlížet si známky ze všech předmětů, informovat se o zadaných 
domácích úkolech a plánovaných písemných pracích v jednotlivých předmětech. Elektronická 
žákovská knížka nabízí také průběžný vážený průměr známky z daného předmětu. Rodič 
může přes systém komunikovat s učiteli i vedením školy a naopak škola může velmi efektivně 
ihned informovat všechny rodiče o aktuálním dění ve škole. ˇMezi další služby nabízené 
školou patří kompletní nákup pracovních sešitů na počátku školního roku bez nutnosti shánět 
jednotlivé tituly po knihkupectvích, dálkový přístup na studijní materiály bohatý vzdělávací 
portál Moodle a objednávání obědů přes internet. Škola nabízí žákům bohatou mimoškolní 
činnost formou velkého množství zájmových kroužků. Všechny kroužky školní družiny (loni 
jich bylo 19) byly zdarma. Kroužky organizované školou byly za úplatu odpovídající 
nákladům na organizaci kroužku. V rámci školy v loňském roce pracovalo celkem 56 
kroužků. Jako službu rodičům škola vnímá také velké množství akcí pro děti a rodiče, jako 
jsou vánoční a velikonoční dílničky, neformální setkání zaměstnanců školy s rodiči na 
školním dvoře, Svatomartinský pochod, vynášení Morany, Slavnost padajícího listí, Indiánský 
podzim, Noc s Andersenem, Drakiáda nebo rozsvěcení světel.  

Škola si velmi váží důvěry žáků a rodičů v naši práci a i v dalších školních letech se 
budeme snažit podmínky vzdělávání v naší škole stále zvelebovat. Zdrojem cenných nápadů a 
připomínek pro lepší provoz školy a vyšší spokojenost dětí, rodičů i nás učitelů jsou pro nás 
odpovědi z dotazníků spokojenosti, který v závěru každého školního roku předkládáme 
rodičům i žákům k vyplnění. Na základě těchto připomínek například upravujeme webové 
stránky školy, zavádíme kroužky, o které děti projeví zájem, plánujeme akce, případně 
upravujeme školní řád. Na základě posledního dotazníkového šetření jsme zrušili školní bufet 
a potravinové automaty a dali jsme si za cíl zajistit možnost nákupu zdravé čerstvé svačiny. 

Na začátku školního roku 2015/2016 přišel mezi prvňáčky pan primátor města Brna 
ing. Petr Vokřál s vedoucím odboru školství Mgr. Martinem Jelínkem a přislíbil pomoc škole 
se zajištěním finančních prostředků na stavbu nové Víceúčelové haly. Obrovskou podporu 
škola cítí také od svého zřizovatele MČ Brno - Žabovřesky. Doufáme tedy, že problém se 
sportovním zázemím školy bude v dohledné době vyřešen. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat Radě městské části Brno – Žabovřesky za 
dlouholetou příkladnou spolupráci mezi zřizovatelem a „jeho“ školou. 


