
2. Charakteristika školy

2.1 Historie školy

V roce 1905 koupila obec Žabovřesky pozemek o výměře 4060 m2 a rozhodla se postavit
školu, protože v této době značně vzrostl počet obyvatel a malá tzv. Dolní škola už nestačila.

Komplex školních budov na ulici Šeránkově, Králově a Sirotkově (tehdejší Husově třídě)
stavěl zednický mistr Bartoloměj Novák ze Žabovřesk. Vznikla obecná a měšťanská škola, jejichž
ředitelem byl jmenován Jan Brandýs. Výuka započala v září 1908 a školu navštěvovali 282 žáci.
V létech 1908–1911 bylo přistavěno další křídlo budovy do ulice Královy a přistavěna tělocvična.

Za první světové války byla budova zabrána k vojenským účelům. Bylo tu zřízeno vojenské
velitelství, kanceláře, posádková nemocnice a také vojenské vězení.

Na podzim roku 1918 dostala škola název Husova, ředitelem byl jmenován Čeněk Pozdník.
Vyučováno  bylo  373  žáků.  Žabovřesky  měly  v této době  4260  obyvatel  a  838  domů  a  16.
dubna 1919 jsou připojeny k Brnu.

V období mezi světovými válkami škola prospívá, jsou pořádány četné společenské akce,
výlety  pro žáky,  ale  také  humanitární  sbírky.  Je  pečováno i  o zdravotní  stav žáků  (např.
zajišťováno očkování) a pro děti z chudých rodin organizují učitelé výdej stravy a starají se o děti i
v odpoledních hodinách po výuce. Ve škole je rozdáváno potřebným ošacení a školní pomůcky. Od
roku  1924  vede  školu  Václav Reil,  je  přistavěno další  křídlo budovy  v dnešní  Sirotkově  ulici.
V učitelském sboru působí Karel Sirotek,  vyučující  češtinu a občanskou výchovu. Je předsedou
Sekce  učitelů  brněnských  měšťanských  škol,  organizátorem  mnoha  školních  akcí,  vynikajícím
řečníkem,  svědomitým a přísným učitelem.  Na počátku 2.  svět.  války se stává  ředitelem školy,
30. 9. 1941 je zatčen gestapem a 7. 5. 1942 umučen v Mauthausenu. V průběhu válečných let byli
zatčeni  a  popraveni  i  další  učitelé  školy:  Emil  Klíma,  Norbert  Tomek,  Karel  Sochor,
Jaroslav Skryja, František Kolarčík a Arnošt Trtílek. Dosti jmen na nepočetný kolektiv jedné školy.
Jejich památce je věnována vzpomínka na bronzové desce v přízemí školy.

V těžkém  období  války  byly  třídy  rozmístěny  do jiných  školských  objektů  a  ve školní
budově byl umístěn vojenský lazaret, napřed německý, na konci války ruský. Vyučování bylo velmi
poznamenáno válečnými  událostmi  a  velmi  omezeno.  Školní  budova byla  zdevastována a  škola
utrpěla velké ztráty na majetku. Vnitřní zařízení bylo zničeno nebo rozkradeno.

Po 2. světové válce jsou v budově umístěny střední škola chlapecká, národní škola (smíšená)
a střední škola dívčí. Je zaveden systém odborných pracoven. Žáci začínají pracovat v zájmových
kroužcích,  jsou  ustaveny  doučovací  skupiny.  Děti  sbírají  suroviny,  byliny,  žáci  jsou  vedeni  ke
spoření. Školu vede  Bohumil Grafnetter. Od roku 1949 začíná do výuky pronikat komunistická
ideologie.

V 50.  letech  má  škola  vlastní  žákovský  orchestr,  je  vybavena žákovská  dílna.  Ve škole
vzniká pionýrská organizace. Na konci 9. ročníku skládají žáci závěrečné zkoušky. Ve školním roce
1959–60 se ředitelem stává František Janoušek, škola má 17 tříd, v nichž je vyučováno 620 žáků,
tedy v průměru 37 žáků na třídu.

V období  1966–1969  vede  školu  Jaroslav Biskup.  Žáci  se  začínají  účastnit  soutěží  a
olympiád v různých předmětech roce 1972 došlo ke sloučení škol na Sirotkově a Šeránkově ulici,
byla  přičleněna budova  na Veveří  133,  kde  byla  zřízena školní  družina.  V polovině  70.  let  se
součástí školy stává pětitřídní škola na Horově ulici, kde jsou třídy 1. stupně a vila na Kroftově, kde
jsou umístěna další oddělení školní družiny. Tento školní komplex  má 780 žáků. Střídají se ředitelé:
Václav Ševela, Miroslav Polák, kterého vystřídal v roce 1972 Karel Vašíček.

Začátkem  školního roku  1978/79   vznikají  první  experimentální  třídy   se  zaměřením
na matematiku. Zpočátku jsou sestavovány z nadaných žáků školy, později výběrem z hlásících se
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dětí z celého Brna, protože systém výuky se ukázal jako velmi efektivní, a zájem o tyto třídy rychle
vzrůstal.

Do této doby se datuje úzká spolupráce školy s Gymnáziem Kpt. Jaroše, které svou koncepcí
výuky matematiky  ve specializovaných třídách navazuje  na koncepci  výuky zdejší  školy.  Tehdy
jsou v budově ZŠ Sirotkova umístěny třídy nižšího gymnázia, ve kterých vyučují někteří učitelé ze
ZŠ Sirotkova. Je to počátek dlouhodobé intenzivní spolupráce obou škol.

V 80.  letech  byla  provedena první  rozsáhlejší  rekonstrukce  školní  budovy,  je
zavedeno ústřední topení,  vyměněna vodoinstalace,  budova byla plynofikována a byly vyměněny
dlažby v chodbách školy.

V období  1990–1993  byl  ředitelem  Mgr.  Eduard  Novotný.  Ve třídách  se  zaměřením
na matematiku přibyla specializace na informatiku. 

V období  1993–2012  byla  ředitelkou  Mgr.  Jana  Niznerová.  Škola  se  stala  vyhlášeným
působištěm nadaných matematiků, vyhledávaným žáky z celého Brna i okolních vesnic a měst.

V roce 1998 získaly třídy Gymnázia Kpt. Jaroše vlastní budovu na Příční ulici. Počet žáků
školy  však nepoklesl,  naopak  každoročně  rostl  počet  tříd  školy,  až  v  roce  2001 byla  naplněna
celková kapacita školy a i odborné učebny, začalo být nutno využívat i jako kmenové.  

V období 2000–2003 budova prošla generální přestavbou, která byla realizována za plného
provozu školy. Dva školní roky bylo nutné s povolením MŠMT ukončit již v polovině června a
první dva týdny v září se celý II. stupeň odstěhoval na výuku do areálu statní školy v přírodě do
Frymburku na  Šumavě.  V suterénu  školy  byla  vybudována nová  jídelna,  půda školy  na  ulicích
Šeránkova a Králova byla upravena pro výuku a prostory školní družiny. Z části  půdy na ulici
Sirotkova bylo vytvořeno ubytování pro školníka a začínající  učitele.  Na školním dvoře vzniklo
venkovní tartanové hřiště, které je využíváno jak v rámci výuky TV, aktivit školní družiny, tak i pro
aktivní trávení přestávek žáky. Žákům i veřejnosti od rekonstrukce sloužila posilovna a sauna s
venkovním bazénem. Škola získala výborné materiálně-technické zázemí. Jedinou částí školy, která
neprošla rekonstrukcí byla budova tělocvičny z roku 1910. Kapacita školy byla po rekonstrukci
zvýšena na 760 žáků, později na 780 žáků. 

Od roku 2012 je ředitelem školy Mgr. Dan Jedlička. Ve stejném roce byl ukončen velký
projekt financovaný EU,  v rámci kterého si škola vybavila všechny třídy interaktivními tabulemi,
nakoupila velké množství dražších a nadstandardních pomůcek pro výuku a vytvořila celkem 1512
výukových materiálů, které prostřednictvím webových stránek sdílíme se svými kolegy z celé ČR. 

V roce  2013  byla  provedena  rekonstrukce  a  zvětšení  jídelny,  včetně  vybavení  výdejny
stravy. V roce 2014 bylo v prostorách školní zahrady vytvořeno v rámci projektu EU matematicko-
fyzikální cvičiště. 

V roce 2015 jsme vybudovali školní knihovnu, ve které si žáci i učitelé mohou zapůjčit
knihy  nejrůznějšího  žánru,  cizojazyčnou  literaturu  a  stolní  a  deskové  hry.  Při  výběru  knih  do
knihovny vycházíme z oblíbených autorů žáků a pravidelně zakupujeme nové tituly. K evidenci
knih a zápůjček škola vlastní počítačový software. V roce 2018 došlo ke zvětšení prostor školní
knihovny, nyní má školní knihovna k dispozici nejen půjčovnu, ale i malou čítárnu.

Ve  školním  roce  2017/18  započala  přestavba  tělovýchovného  zařízení  školy.  Během
školních prázdnin roku 2017 proběhlo bourání staré velké tělocvičny, byla vyhloubena stavební
jáma a podchyceny základy stávající školy. Do zimy se stihl vybudovat suterénový monolit,  do
konce  března  se  vyzdilo  horní  patro  a  budova se zastřešila.  Do konce  června  proběhly  vnitřní
úpravy  a  nainstalovalo  se  zařízení  stavby.  V roce  2017/18  byla  výuka  TV komplikovanější,  k
dispozici  jsme  měli  pouze  malou  tělocvičnu,  ale  díky  podpoře  ze  strany  SK Brno-Žabovřesky
mohla škola v průběhu roku využívat víceúčelovou sportovní halu Rosnička. Stavbou škola získala
dvě  velké  moderní  tělocvičny  vybavené  vzduchotechnickými  jednotkami,  ozvučením  a  větší
tělocvična i moderní elektronickou výsledkovou tabulí. K dispozici je i zázemí  pro žáky i učitele –
šatny, WC, prostorná nářaďovna a také vybavená posilovna. Tělovýchovné zařízení je k dispozici
jak žákům školy, tak (v odpoledních hodinách) formou kroužků také široké žabovřeské veřejnosti.
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S  bouráním  staré  tělocvičny  ubyla  škole  jedna  třída,  místo  které  jako  součást  nového
tělovýchovného  zařízení  škola  získala  dvě  nové prostorné  kmenové učebny  v  horní  části  nové
budovy. Tyto dvě učebny jsou rozděleny demontovatelnou příčkou, takže je lze využít jako velkou
aulu pro přednáškovou činnost. Celá stavba byla dokončena v roce 2018.

Ve stejném roce škola ve spolupráci se zřizovatelem získala finanční prostředky z fondu EU
na stavbu podkrovních jazykových učeben, které škole dlouhodobě chyběly. V do té doby nevyužité
části podkroví vznikly v období od července roku 2018 do dubna 2019 dvě jazykové laboratoře
vybavené  počítačovými  stanicemi,  dotykovými  monitory,  sluchátky  a  speciálním  sw,  který
umožňuje diferenciaci práce jednotlivým žákům dle potřeby vyučujícího. Kromě těchto jazykových
laboratoří vznikly ještě dvě velké jazykové učebny pro 30 žáků, učebna speciálního pedagoga a
kabinet  cizích  jazyků.  Celé  nové  podkroví  je  řešeno  jako  bezbariérové.  Škola  také  díky  nově
vzniklým prostorům může nabízet kurzy počítačové gramotnosti a jazykové kurzy žabovřeským
seniorům.

V podkroví školy byla v roce 2018 vybudována pracovna školního psychologa, který tím
získal místo k nerušené práci s dětmi i jejich rodiči.

V povědomí  veřejnosti  je  škola  dlouhodobě  zapsána jako líheň  nadějných  matematiků  a
informatiků. Zájem o umístění dětí v naší škole je stále velký, což je nejlepším vysvědčením kvality
výuky i přístupu k žákům.

2.2 Současnost školy

Škola  sídlí  v rohovém  objektu,  ohraničeném  ulicemi  Sirotkova,  Králova  a  Šeránkova,
čtvrtou stranu tvoří  tělovýchovné zařízení  školy a  terasovitý pozemek,  související  se  zahradami
rodinných domů.

Okolí  školy  tvoří  klidová vilová  čtvrť  Žabovřesky v blízkosti  Wilsonova  lesa.  Blízkými
významnými objekty jsou Kaunicovy koleje a Dětský domov Dagmar. 

Součástí školy jsou první a druhý stupeň, školní družina a výdejna obědů.

Základní škola IZO: 062156781 kapacita 780 žáků
Školní družina IZO: 118 200 526 kapacita 275 žáků
Školní výdejna obědů IZO: 108028569 kapacita 730 žáků

V budově je 30 učeben, které slouží jako kmenové, z tohoto počtu jsou 3 učebny odborné:
fyzika, chemie a hudební výchova. Kromě těchto učeben má škola k dispozici ještě dvě odborné
učebny  –  učebnu  výtvarné  výchovy  a  učebnu  praktických  činností  a  keramiky,  dvě  jazykové
laboratoře, dvě učebny speciálního pedagoga, cvičnou kuchyni a dílnu pro výuku technických prací.
Škola má dále vybaveny 3 učebny informatiky, které jsou dle potřeby využívány i k výuce jiných
předmětů s využitím počítačové techniky.

Tělovýchovné zařízení školy tvoří 3 tělocvičny, posilovna, šatny a sociální zázemí. 
Školní družina má 10 oddělení,  využívá prostor v půdní vestavbě (4 oddělení),  zbývající

oddělení  využívají  prostorných učeben I.  stupně.  Dva kabinety pro vychovatelky  jsou umístěny
v přilehlých prostorách ŠD. Družinou je využíván i výtvarný ateliér, učebna pracovních činností,
cvičná kuchyňka, tělocvičny, případně učebna informatiky.

Vyučující  mají  k dispozici  kabinety  s odpovídajícím  technickým  zázemím,  všechny
místnosti  včetně učeben jsou zasíťovány se stálým přístupem na internet,  každý vyučující  má k
dispozici  vlastní  notebook,  který  může připojit  k  interaktivní  tabuli  ve  třídě.  Učitelé  ve  výuce
mohou  využívat  také  sady  odpovědních  zařízení,  připojitelných  k  interaktivní  tabuli,  dvě  sady
tabletů a dvě sady notebooků, využívané zejména ve výuce jazyků a informatiky.
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Suterén je využíván jako výdejna stravy a jídelna se 136 místy u stolů.
Škole dlouhodobě chybí venkovní hřiště pro nácvik atletických disciplín, v současnosti je

pronajímáno hřiště  Sokola  Žabovřesky ve Wilsonově lese,  které  však je  v nedobrém technickém
stavu. Větší vzdálenost hřiště od školy je řešena blokovou výukou TV formou dvouhodinovek.

2.3 Zaměstnanci školy

V současné  době má škola  92 zaměstnanců,  z toho 57 učitelů,  5  asistentů  pedagoga,  10
vychovatelek  ve  školní  družině,  1  psychologa  a  20 správních  zaměstnanců.  Věkový  průměr
pedagogických  pracovníků  je  relativně  nízký,  část  sboru  tradičně  tvoří  bývalí  studenti,  kteří
ve škole absolvovali  pedagogickou praxi  a  do školy se posléze vrátili  jako hotoví  pedagogové.
V učitelském sboru je 40 žen a 17 mužů. Ve školní družině pracuje 10 vychovatelek.

Vedení školy tvoří ředitel školy, zástupci pro 1. a 2. stupeň.
Ve  škole  úspěšně  pracuje  poradenské  centrum  tvořené  výchovnou  poradkyní,  školní

psycholožkou,  sociální  pedagožkou  a  metodičkou  prevence  (pro 1.  a  2.  stupeň).  Úkolem
poradenského  centra  je  provádět  depistáž  žáků  s  SVP,  spolupracovat  na  řešení  kázeňských
problémů žáků, pomáhat žákům i jejich rodičům s jejich školními i osobními problémy,  pomáhat
třídním učitelům při práci se třídou, metodicky vést učitele při jejich práci s žáky s SVP atd.

Výuku českého jazyka doplňují dva speciální pedagogové, kteří se věnují především žákům
se specifickými vzdělávacími potřebami.

Velmi důležitou funkci plní předsedové předmětových komisí, kteří zodpovídají nejen ze
výuku svěřeného předmětu a dodržování tematického a časového plánu výuky, ale zajišťují i funkci
uvádějících učitelů pro začínající kolegy, organizují předmětové soutěže a jsou garanty projektů.

Za školní družinu zodpovídá vedoucí vychovatelka,  která vede kolektiv 10 vychovatelek.
Koordinuje mimoškolní akce školní družiny, akce pro rodiče a veřejnost, sestavuje plán výchovy
mimo vyučování a sleduje jeho plnění.

Nedílnou  součástí  personálních  obsazení  školy  jsou  zaměstnanci  správy:  ekonomka,
administrativní pracovnice, školník, recepční, pracovnice úklidu  a pracovnice výdejny stravy.
U všech zaměstnanců školy je prioritou vysoký stupeň odbornosti a vstřícný vztah k žákům a jejich
rodičům.

2.4 Žáci

Spádová  oblast  školy  jsou  tzv.  "horní"  Žabovřesky,  odkud  přichází  žáci  především  do
prvních  tříd.  Zájem  o přijetí  do školy  projevují  i  rodiny  z jiných  městských  částí,   do tříd  se
zaměřením na matematiku a informatiku jsou přijímány i děti z širšího okolí Brna.

K zápisu do 1. třídy se už řadu let dostavuje značný počet dětí (120 – 150). Škola bohužel
nemá kapacitní možnosti všechny zájemce přijmout, proto byla stanovena kritéria přijetí (spádová
oblast, starší sourozenec ve škole). Škola nabízí v rámci přípravy dítěte na přechod z MŠ zařazení
dítěte do edukativně - stimulativní skupinky vedené speciálním pedagogem a zkušenou učitelkou
prvního stupně.  

Od 5. ročníku jsou otvírány třídy se zaměřením na matematiku a informatiku, do kterých
jsou žáci přijímáni po absolvování výběrového řízení. V 5. ročníku úspěšně složí velké množství
žáků přijímací zkoušky na víceletá gymnázia. Třídy doplňujeme o nové zájemce o studium, kteří
úspěšně projdou výběrovým řízením. Na šestiletá  gymnázia ze 7.  ročníku přestupuje také větší
množství žáků, tuto situaci škola většinou řeší spojováním tříd.
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Škola  umí  velmi  dobře  pracovat  i  s  integrovanými  žáky  a  dětmí  se  specifickými
vzdělávacími potřebami. Nadaným žákům na prvním stupni učitelé vhodně diferencují a obohacují
výuku, škola těmto žákům nabízí na kroužek Klub Mensy ČR a Semináře z matematiky, od páté
třídy pak dětem s nadáním v oblasti matematiky a logiky nabízíme zařazení do tříd zaměřených na
výuku matematiky a informatiky.

Škola  má  bezbariérový  přístup,  výtah  a  soc.  zařízení  uzpůsobené  pro tělesně  postižené.
Můžeme si tedy dovolit vzdělávat i několik žáků s tělesným postižením a tím jim usnadnit zařazení
do společnosti.

Škola  má  dlouhodobě  naplněnou  kapacitu  a  přijímá  žáky  k  základnímu  vzdělávání
především do prvních tříd, dále pak žáky na přestup do pátých a šestých, především matematických
tříd.

Žáci mají možnost zakládat samostatné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v
nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele či školskou radu. V ZŠ Sirotkova takto již od
roku 2012 funguje Školní parlament, který poskytuje prostor pro zapojení žáků do života školy.
Podporuje zodpovědnost žáků za vlastní vzdělávání a umožňuje jim podílet se na chodu a budování
pozitivní atmosféry ve škole. Zástupci parlamentu se scházejí 1x týdně na schůzkách, kde diskutují
o chodu školy, předkládají podněty a návrhy, které mohou pomoci při naplňování cílů školy – vést
žáky ke zdravému životnímu stylu a předcházet rizikovým jevům v chování žáků. Školní parlament
organizuje stmelovací aktivity, soutěže, přehlídky žákovských dovedností, zve si na schůzky osoby
z veřejného života (pamětníky, představitele obce apod.). 

2. 5. Spolupráce s rodiči a školskou radou

Školská  rada  byla  ustanovena k 1.  1.  2006,  v současné  době  má  3  členy  a  schází  se
minimálně dvakrát ročně. Spolupracuje s Klubem rodičů a přátel ZŠ Sirotkova, který má ve škole
dlouhou tradici. Obě instituce pomáhají řešit problémy chodu školy, Klub rodičů podporuje  školu i
finančně, formou příspěvku na školy v přírodě a lyžařské kurzy podporuje žáky ze sociálně slabších
rodin a finančně přispívá na zlepšení a modernizaci materiálního vybavení školy, školní knihovny a
školní družiny. 

Pro rodiče jsou pořádány obvykle dvakrát až třikrát ročně třídní schůzky a čtyřikrát ročně
hovorové hodiny.

Čtyřikrát  ročně je  vyhlášen Den otevřených dveří,  kdy se rodiče mohou účastnit  výuky.
Navíc  pořádáme  Den  otevřených  dveří  pro  budoucí  prvňáčky  a  pro  žáky  budoucích  5.  a  6.
matematických tříd.

Škola  má  webové  stránky,  kde  je  především  veřejnost  informována  o aktuálním  dění
ve škole a o všech školních i mimoškolních akcích. Pro komunikaci s rodiči využívá škola vnitřní
informační  systém Edookit.  Ten umožňuje  rodičům sledovat  docházku dětí  do školy,  omlouvat
žáky, sledovat učivo, které se děti učí. Součástí Edookitu je i elektronická žákovská knížka, která
automaticky žákům počítá vážený průměr známek.  Do Edookitu jsou zadávány i  domácí  úkoly.
Jsou zde rodičům předepisovány platby za služby školy, za školy v přírodě, výlety, školní kroužky
atd. Navíc rozhraní umožňuje zasílat rodičům zprávy a informovat je o důležitých skutečnostech.

Rodiče jsou zváni na akce školy a školní družiny – programy, vernisáže, výstavy, koncerty,
divadelní představení apod. Dvakrát ročně (před Velikonocemi a Vánocemi) pořádá škola a školní
družina  dílničky pro  tvořivé  rodiče,  kde  si  mohou  se  svými  dětmi  vyrobit  dekorace  či  drobné
tématické dárečky.

Škola  využívá  též  profesního zaměření  některých rodičů  k uspořádání  přednášek,  besed,
exkurzí, projektových dnů apod.
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Na závěr školního roku se pedagogický sbor pravidelně schází s rodiči a přáteli školy na
neformálním setkání, které je příležitostí pro výměnu názorů a zkušeností souvisejících s chodem
školy i  pro přátelské osobní rozhovory.  Součástí  setkání jsou vždy také zábavné hry a soutěže,
prezentace výukových metod a pomůcek či aktivní zapojení rodičů formou dílniček.

2. 6. Spolupráce s jinými subjekty 

Zřizovatelem školy je MČ Brno Žabovřesky. Úřad MČ, členové školské komise a úředníci
různých odborů jsou blízkými spolupracovníky vedení školy. Pod záštitou starosty městské části
nebo místostarostů se pravidelně konají mimoškolní sportovní akce (Olympiády žabovřeských škol,
Žabovřeské hry). Obec pomáhá škole zajišťovat výuku plavání, bruslení i další sportovní aktivity.

Na dobré  úrovni  je  i  spolupráce  s ostatními  školami  a  zejména s mateřskými  školami  z
bezprostřední  blízkosti  školy.  Děti  mateřských  škol  se  účastní  dnů  otevřených  dveří,  učitelky
konzultují problémy předškolní výchovy a následnou přípravu dětí na přestup do ZŠ,  předškoláci
přichází pozdravit své budoucí spolužáky a seznámit se s prostředím školy. Speciální pedagožka a
zkušená  vyučující  I.  stupně  vedou  edukativně  stimulativní  skupinky  zaměřené  na  přípravu
předškoláků na přechod do ZŠ.

Škola získala  statut  fakultní  školy Pedagogické fakulty MU Brno a Fakulty sportovních
studií  MU  Brno.  Obě  vysoké  školy  pomáhají  personálně  zabezpečovat  akce  školy,  společně  s
Mendelovou  univerzitou  zapojují  školu  jako  partnera  do  svých  projektů,  poskytují  vyučujícím
metodickou  podporu  a  kontakt  s  novinkami  v  oboru.  Vysoké  školy  pomáhají  také  zlepšovat
materiální vybavení školy. ZŠ Sirotkova pravidelně přijímá studenty těchto vysokých škol na jejich
povinnou pedagogickou praxi či na pravidelné hospitace do hodin s následnými rozbory výuky,
aktivně studenty zapojuje do dění ve škole a připravuje je na jejich budoucí zaměstnání.

Pravidelně spolupracujeme s Gymnáziem Brno, tř.  Kpt. Jaroše a se Střední průmyslovou
školou chemickou především na projektech financovaných Evropskou unií.

Intenzivní  je  spolupráce  s Pedagogicko psychologickou  poradnou  na  ulici  Zachova.
Psycholožka  i  speciální  pedagožka  z PPP pravidelně  dochází  do  školy  a  konzultují  záležitosti
podpory žáků s SVP s učiteli.

Mezi důležité partnery a spolupracovníky školy počítáme i Městskou policii Žabovřesky a
Zdravotnickou záchrannou službu JMK, které nám společně zabezpečují projektové dny zaměřené
na  bezpečnost  a  ochranu  zdraví  a  života.  Žáci  školy  pravidelně  navštěvují  i  CVČ
Rozmarýnek, Lužánky a Bystrouška, Mahenovu knihovnu, Moravskou galerii, Planetárium Města
Brna, Zoologickou zahradu, dopravní hřiště v Komíně a Bystrci.

Škola  spolupracuje  také  s  brněnskými  sportovními  kluby,  které  se  podílí  na  zajištění
aktivního  trávení  volného  času  našich  žáků  (BK  Žabiny,  Volejbal  Brno,  Golf  klub  Kaskáda,
Technika Brno, korfbalový klub KK Brno, Judo Brno).
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2.7  Úspěchy žáků školy

Žáci  školy se pravidelně účastní  předmětových soutěží  organizovaných na úrovni  města,
kraje i celé republiky.

Úspěchů žáci školy dosahují  především v matematice,  v městských kolech se prosazují  i
v jiných předmětech, přestože konkurence žáků z víceletých gymnázií je obrovská.

Škola každoročně organizuje městské kolo matematické olympiády pro sedmý ročník, dále
z vlastní iniciativy organizujeme Miniolympiádu v matematice pro 4. ročník, Pythagoriádu 8. tříd a
celobrněnský turnaj v Sudoku.  Našich soutěží se pravidelně účastní i žáci z mimobrněnských škol.
Od školního roku 2019/20 se ZŠ Sirotkova stala celostátním organizátorem matematické soutěže
Pythagoriáda.

Cíleně  podporujeme  účast  žáků  ve sportovních  soutěžích,  především  v plavání,  lehké
atletice, basketbalu a florbalu, v posledních letech naši žáci pravidelně vyhrávají např. Olympiádu
žabovřeských škol.

Každoročně  patříme  mezi  školy  s  nejvyšším  počtem  žáků  odměňovaných  náměstkem
primátora města Brna za výborná umístění v soutěžích.

Soupis významných úspěchů žáků školy je každý rok součástí Výroční zprávy školy.

2.8 Dlouhodobé projekty, školní, mimoškolní a zájmové 
aktivity, mezinárodní spolupráce

Škola  pořádá  každý rok krátkodobé a  dlouhodobé projekty,  které  připravují  a  organizují
jednotlivé  předmětové  komise.  Práce  na projektech  a  jejich  přípravě  se  účastní  žáci  buď
v jednotlivých ročnících nebo stupních školy.  Cílem projektů je  rozvíjení  klíčových kompetencí
žáků a realizace průřezových témat. 

Tradicí se staly celoškolní akce: Den etikety, Sportovní den, Ekologický den, Anglický den,
Záchrana života, Den díkůvzdání, Veletrh cestovního ruchu i další ročníkové či třídní projekty.

Den etikety je organizován v den vydání pololetního vysvědčení a je zaměřen na kultivaci
společenského  vystupování  žáků  I.  i  II.  stupně.  Střídají  se  zaměření  Dne  etikety  (normy
společenského  chování,  tanec,  stolování,  společenský  styk).  Nedílnou  součástí  Dne  etikety  je
slavnostní společenský oděv i vystupování žáků i všech pracovníků ZŠ.

Sportovní den škola pořádá v závěru školního roku na sportovištích po celém území města
Brna.  Žákům  jsou  nabídnuty  klasické  i  netradiční  sportovní  aktivity,  ze  kterých  si  dle  svých
osobních preferencí sestaví svůj program pro tento den. 

Ekologický den v sobě spojuje aktivity zaměřené na ekologickou výchovu a sport. Tento den
je pravidelně organizován v přírodním prostředí.

V rámci Anglického dne žáci zvyšují své kompetence pro aktivní užití cizího jazyka. Žáci
osmých ročníků připravují pro své mladší spolužáky tematická stanoviště dle aktuálního zaměření
dne.

Žáci  šestých  ročníků  se  pravidelně  účastní  geografického  praktického  cvičení,  které  je
zaměřené na orientaci v terénu, práci s mapou a GPS.

Pro žáky  8.  ročníku  je  vždy  v květnu  určena akce  Záchrana života  ve spolupráci  se
zdravotnickou záchrannou službou Jihomoravského kraje.  Záchranáři  prakticky proškolí  všechny
žáky  8.  ročníku,  jak postupovat  v situacích,  vyžadujících  zajištění  základních  životních  funkcí
člověka a seznámí je s technikou používanou při záchraně života.
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Žáci 9. ročníků na podzim pod vedením svých učitelů AJ organizují Thanksgiving day. Žáci
jsou rozděleni do několika skupin, každá ze skupin pracuje na zadaném úkolu (vaření slavnostního
oběda,  chystání  slavnostní  tabule,  příprava  scénky  příjezdu  osadníků  do  Ameriky,  kvízy  a
prezentace s tematikou Dne díkůvzdání). V poledne se všichni žáci sejdou u slavnostní tabule se
svými  vyučujícími  a  třídním  učitelem,  konzumují  připraveného  krocana,  dýňovou  polévku  i
klasický  americký  cheesecake,  sledují  nacvičené  představení,  řeší  kvízy  a  hádanky.   Veškerá
komunikace  tento  den  je  vedena  v  anglickém  jazyce  a  je  kromě  procvičení  jazyka  zároveň
příležitostí poděkovat třídnímu učiteli a vyučujícím AJ za péči, kterou třídě věnují.
Každoročně je organizována mezitřídní soutěž Krátký vedení, v níž třídní kolektivy soutěží mezi
sebou ve vědomostech z různých oborů. Soutěž je organizována vyřazovacím způsobem, nejlepší
tým má čest vyzvat na souboj družstvo tvořené pracovníky školy dle výběru vítězného týmu.

Pro žáky se zálibou ve fotografování je určena dlouhodobá soutěž, ve které žáci odevzdávají
fotografické práce dle zadaných témat.

Tradiční je také předvánoční akce předmětové komise zeměpisu veletrh cestovního ruchu.
Žáci 8. ročníku chystají pro sedmáky stánky, na kterých prezentují vybrané státy. Ukazují jejich
tradice, kulturu, sportovní úspěchy a osobnosti. Mají za úkol přesvědčit sedmáky k návštěvě této
země. 

Tradicí je turnaj tříd ve florbalu, stolním tenise či japonské vybíjené, soutěž ve skoku do
výšky „Vánoční laťka“ a dějepisné tematické exkurze (např. Modrá, Terezín, Slavkov, Židovská
Praha). 

Zájmová  činnost  je  realizována učiteli  školy  (kroužky jazykové,  sportovní,  zaměřené  na
vědu  a  techniku)  a  zejména  vychovatelkami  školní  družiny.  Ve školní  družině  pracuje  15–20
zájmových kroužků, vedených vychovatelkami (kroužky umělecké, sportovní, rozvíjející logiku a
myšlení,  počítačové,  jazykové).  V programu  školní  družiny  jsou  zařazeny  jak  tradiční  akce
(Drakiáda,  Svatomartinský  průvod,  Vánoční  a  Velikonoční  dílničky)  tak  celodružinové  akce  s
aktuální, každý rok jinou tématikou. Úzkou spolupráci jsme navázali s Klubem Mensy ČR – formou
zájmového kroužku mohou vybraní žáci rozšířit své znalosti a dovednosti při logických hrách a
přednáškách z různých oborů společnosti.

Téměř všechny třídy školy odjíždějí každoročně na letní či zimní školu v přírodě. 
Žáci 6. ročníku absolvují jednodenní geografické terénní cvičení, pro žáky 7. ročníku jsou

připraveny  lyžařské výcvikové  kurzy  v  horách  ČR,  žáci  9.  ročníku  mohou
absolvovat cyklovodácký kurz  na Lužnici,  kterým pravidelně  zakončují  školní  docházku.  Výběr
žáků 8. a 9. tříd se každoročně účastní zdokonalovacího lyžařského kurzu v rakouských Alpách. Pro
nově  vytvořené  kolektivy  třídní  učitelé  ve  spolupráci  se  školním  poradenským  pracovištěm
připravují adaptační pobyty zaměřené na seznámení a navození atmosféry spolupráce.

Škola je několikátý rok zapojena do projektu Ekoškola. V učebnách třídíme odpad (nádoby
na láhve a přepravky na papír), žáci jsou vedeni k šetření energiemi a vodou. Pravidelně je pořádán
sběr starého papíru z domova. 

Škola není zapojena do žádného oficiálního mezinárodního projektu. Každoročně jsou však
pořádány jazykové poznávací zájezdy do zahraničí. Ve Velké Británii je místem pobytu skautský
tábor  v jihoanglickém  Ipswichi,  kde  dochází  k  neformálnímu  setkání  se  žáky  místní  školy.
V Rakousku v obci Eisenkappel je naším partnerem místní škola Hauptschule Bad Eisenkappel a v
městečku  Voelkenmarkt  škola  Alpen-Adria-  Gymnasium,  kam naši  žáci  při  pobytu  dochází  na
pravidelnou výuku. S oběma školami si vyměňujeme zkušenosti z výukového procesu.
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