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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

Základní škola Brno, Sirotkova 36 

 

1.2 Zřizovatel školy:  

MČ 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 / neúplná škola  

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný 
počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 16 5 414 25,8  

2. stupeň 13 4 342 26,5  

Celkem 29 9 756 26,1 780 
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1.7 Školská rada  (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 15. 12. 2011 

Předseda a členové ŠR:  

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

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

MUDr. Radek Veselý – člen zvolený za rodiče 

Od prosince 2014:  

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. 

          

1.8 Školní vzdělávací program  

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

Č. j. 294/2012 Všechny ročníky 

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

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Počet strávníků Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet 
děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 13  ŠJ – výdejna 1 730 68 - 
Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

Škola odebírala 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. 

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. 
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1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2015 

Fyzické osoby 6 
Přepočtení na plně zaměstnané 3,55 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 10 275 fyz. 10 / přepoč. 8,01 275 

Ve školním roce 2014/15 bylo ve školní družině zapsáno 275 dětí v 10 odděleních. 

Jednotlivá oddělení pracovala podle měsíčních plánů navazujících na Školní vzdělávací 

program. V jednotlivých odděleních se děti zapojily do ročních aktivačně-naučných projektů, 

které měly za cíl motivovat pro práci v ŠD a zároveň rozvíjet jejich osobnosti. Do aktivit ŠD 

patřilo ve školním roce i 26 zájmových kroužků pod vedením našich vychovatelek. Po celý 

rok jsme pro naše žáky připravovali spoustu celodružinových akcí: 

září 

• výlet do obory za divočáky  
• kuličkiáda   
• odlet vlaštovek 
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říjen 

• běh podzimním lesem 
• Velká pardubická
• Drakiáda 
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listopad 

• dýňování 
• vánoční dílničky 
• Svatomartinský pochod 
• návštěva kina - „Jak vycvičit draka“ 
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prosinec 

• rozsvěcování družinového vánočního stromečku 
• vystoupení na Náměstí Svobody 
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leden 

• výroba dárků pro budoucí prvňáčky 
• zápis do 1. tříd 
• běh do schodů 
• šachový turnaj 
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únor 

• superstar – školní kolo, obvodní kolo v ZŠ Jasanova 
• lesnické dobrodružství 
• canisterapie – 3.- 5. třídy 
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březen 

• karneval 
• vynášení Morany 
• závody v plavání – obvodní kolo na ZŠ Jasanova 
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duben 

• výprava za ropuchami do Žebětína 
• ukázky práce celníků 
• výstava ke Dni Země – recyklování 
• lehkoatletický trojboj na Rosničce 
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květen 

• fotbalový turnaj: sirotci x saloši 
• lehkoatletický trojboj – obvodní kolo na ZŠ Vejrostova 
• vystoupení kroužků ŠD pro rodiče 
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červen 

• canisterapie pro 1. - 2. třídy 
• lehkoatletický trojboj – městské kolo na ZŠ Mutěnická 
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Všechny třídy vyjely na školy v přírodě, na které si paní vychovatelky připravily bohatý program. 

 

 

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 45,65/49 100 
z toho odborně kvalifikovaných  42,65/46 94 

Dva nekvalifikovaní pedagogičtí pracovní si doplňují kvalifikaci studiem. 

  

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  0 

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  2 

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 15 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Učitelé Věk 
Muži Ženy 

do 35 let 3 4 
36-50 let 11 21 
51 a více 0 8 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 21 
Celkem 14 35 
Rodičovská dovolená 0 2 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie, výchovné poradenství 1 
Informatika, PC, SIPVZ 47 
Společenské vědy 2 
Sport, TV, turistika 5 
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 3 
Vzdělávání na I. stupni 5 
Přírodní vědy 5 
Matematika 5 
Český jazyk a literatura 4 
Cizí jazyk 5 
Management 1 
Zdravotnictví, BOZP, PO 7 
Celkem 90 
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V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se škola ve školním roce 2014/15 

zaměřila zejména na oblast využití informačních technologií ve výuce, konkrétně na využití 

tabletů. Z projektu Tablety do škol škola získala 20 tabletů pro učitele, všichni učitelé prošli sérií 

školení na obsluhu tabletů a práci s instalovaným software. Pokračovali jsme v osvědčeném 

sdílení zkušeností metod a forem práce mezi kolegy formou workshopů a seminářů, vedených 

našimi učiteli.  

Další oblastí, na kterou jsme se v rámci dalšího vzdělávání ve školním roce 2014/15 

zaměřili je oblast ochrany zdraví, zdravovědy a první pomoci. 6 kantorů a vychovatelech školní 

družiny, kteří ještě nebyli držiteli osvědčení Zdravotníka zotavovacích akcí absolvovali kurz a 

úspěšně složili zkoušky.  

Třetí podpořenou oblastní v rámci dalšího vzdělávání je rozšiřování a prohlubování 

kvalifikace učitelů jazyků – 3 učitelé anglického jazyka absolvují studium anglického jazyka na 

vysokých školách. 

   

2.4 Asistenti pedagoga 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)     2,79/6   

Všichni asistenti pracovali u žáků s poruchou chování.  

 

3. Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo        Neprospělo  Opakuje 

1. 78 
76 

78 0 0 0 
2. 81 80 1 0 0 
3. 77 75 2 0 0 
4. 72 62 10 0 0 
5. 106 85 21 0 0 

Celkem za I. stupeň 414 380 34 0 0 

6. 84 63 21 0 0 
7. 97 64 33 0 0 
8. 80 48 32 0 0 
9. 81 51 30 0 0 

Celkem za II. stupeň 342 226 116 0 0 

Celkem za školu 756 606 150 0 0 
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3.2  Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 1 0 
3 0 0 

 

3.3  Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  72 

průměr na jednoho žáka: 0, 09 

Všechny neomluvené hodiny (72) jsou u žákyně 1.B, které bylo rodičem znemožněno docházet 

do školy. V zájmu udržení kladného vztahu dítě ke škole a po posouzení osobního přičinění bylo 

rozhodnuto, že žákyni za neomluvené hodiny nebude udělen žádný kázeňský postih – schváleno 

pedagogickou radou 24.6. 2015. 

Škola nemá problémy se záškoláctvím. 

 

3.4  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

Pro žáky nadané funguje na prvním stupni nepovinný předmět seminář z matematiky a od 

5. třídy se žáci s nadáním začleňují do tříd se zaměřením na matematiku a informatiku. Všichni 

nadaní žáci mohou navštěvovat Klub Mensy ČR, který na škole velmi úspěšně pracuje od 1. 2. 

2012. 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. Nově jsme zavedli 

spojující téma schůzek, pro školní rok 2014/15 jsme zvolili téma STROM. V rámci tématických 

schůzek si žáci vytvořili model stromu, na který v průběhu školního roku instalovali vytvořené 

práce. Učili se vyrábět ruční papír, tvořili genealogický strom svého rodu, pozorovali obyvatele 

stromu, pátrali po vzájemných vztazích stromu a jeho okolí a dozvěděli se spoustu zajímavých 

věcí s tématem strom spojených. 

Ve školním roce 2015/16 plánujeme změnu režimu Klubu Mensy Č.R. – místo delší 

schůzky 1x za 14 dní přecházíme na režim hodinových schůzek každý týden, pojicím tématem 

školního roku 2015/16 bude téma VODA. 

Pro technicky nadané žáky 2. stupně plánujeme ve školním roce 2015/16 otevření kroužku 

robotiky, kde si žáci budou moci sestavit roboty ze stavebnice Lego Mindstorms, hlavní náplní 

kroužku pak bude programování těchto robotů. 
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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 
 

47 24 24 11/3/19 1 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 82 100 
Celkem 82 100 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   7 

Důvody:  změna bydliště, přestup na žádost rodičů 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   33 

Důvody: na žádost rodičů 

 

4. Hodnocení ZŠ nebo jejích součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: ne 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: ne 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: VZP, OSSZ, 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  13 - 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 - 
Přijetí do 1. třídy 70 - 
Přestupy žáků 60 - 
Rozhodnutí o IVP 13 - 
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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 2013 – červen 2015 

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  Cílem 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  

Matematicko-fyzikální cvičiště 
CZ.1.07/1.1.16/02.00131 

Délka trvání projektu  1. 1. 2013 – 30. 9. 2014 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

A) žadatel 

Celková výše dotace  1.885.286,- Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum  

9.1.2013 

Stručný popis projektu  Hlavním cílem projektu je zkvalitnit, zmodernizovat a 
zefektivnit výuku přírodovědných předmětů, především 
matematiky a fyziky s důrazem na aktivizující metody a 
rozvoj klíčových kompetencí žáků. Dále také zvýšit podíl 
činnostní výuky. Projekt chce zavést do výuky motivační 
metody s důrazem na badatelské a kritické myšlení a 
motivovat žáky ke studiu přírodovědných oborů. Cílem 
projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit 
zlepšení stavu vzdělávání na škole. Popularizace a 
zkvalitnění výuky předmětů matematika a fyzika bude 
dosaženo pomocí praktického užití získaných teoretických 
vědomostí na venkovním cvičišti - prostoru vybaveném 
vhodnými didaktickými pomůckami především vlastní 
výroby resp. upravenými dle vlastních požadavků.  
Projekt plně koresponduje se ŠVP školy a reflektuje klíčové 
dokumenty a vzdělávací strategie. 
Primární cílovou skupinou projektu je 300 žáků 2. stupně 
školy, doplňkově 8 pedagogických pracovníků. 

 

Název projektu a 
registrační číslo projektu  

Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního 
prostředí podporou výuky chemie na ZŠ 
CZ.1.07/1.1.16/02.0018 

Délka trvání projektu  březen 2013 – prosinec 2014 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

účastník projektu – spolupracující škola 

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

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum  

Nebyl vyžadován 
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Stručný popis projektu  Cíl projektu: 
       -    zvýšit kvalitu vzdělávání žáků v předmětu 
            chemie 
      -     zatraktivnit výuku chemie prostřednictvím 
            přednášek a praktické výuky v laboratořích 
            SPŠCH 

- seznámit žáky s riziky neopatrného nakládání 
             s chemickými látkami 

- zlepšit podmínky ve výuce chemie vytvořením 
nových interaktivních výukových i metodických 
materiálů 

- posílit odpovědnost za své zdraví 
 

Název projektu a 
registrační číslo projektu  

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů, 

CZ.1.07/1.3.00/51.0005 
Délka trvání projektu  Září 2014 – červenec 2015 

Operační program  OPVK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) partner 

Celková výše dotace  Příspěvek pro ZŠ Sirotkova činil 550 840 Kč. 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum  

29. 4. 2014 

Stručný popis projektu  Cíl projektu: 
-        Cílem projektu je podpora profesního rozvoje 

pedagogických pracovníků základních škol ve 
využívání ICT ve výuce prostřednictvím školení a 
dalších vzdělávacích aktivit pomocí moderních 
dotykových zařízení. 

 

 

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 
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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). 

 

6.1 Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* Aj 21 215 

Sport, TV, turistika 8 113 

Umělecké obory 15 205 

Zdravotní, speciální pedagogika 2 19 

Informatika 2 19 

Deskové hry 1 28 

Vaření 3 37 

Klub Mensy ČR 1 16 
 

Kroužky organizované ZŠ Sirotkova I. stupeň 

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

• Španělština hrou  – kroužek určený pro žáky 1. stupně – vedený vyučující španělského 

jazyka 

• Grafomotorika – zdokonalování grafomotorických dovedností, náprava chybných 

návyků při psaní     

• Spec. pedagogická reedukace – náprava poruch diagnostikovaných pedag. poradnami 

 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 26  

• Klub Mensy ČR – kroužek pro nadané a zvídavé žáky – rozvoj logického myšlení, 

rozšíření informací z běžné výuky, pokusy, tvořivá činnost, výstavy, exkurze, besedy…  

• 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.  

• Sborový zpěv – lidové i moderní písně, podpora hlasově nadaných žáků 

• 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. 

• Španělština– kroužek určený pro žáky 2. stupně – vedený vyučující španělského jazyka 

• Klub Mensy ČR – kroužek pro nadané a zvídavé žáky – rozvoj logického myšlení, 

rozšíření informací z běžné výuky, pokusy, tvořivá činnost, výstavy, exkurze, besedy… 

V rámci činnosti Klubu Mensy ČR proběhlo testování IQ pro zájemce z řad žáků a 

učitelů.  

• Cvičení z matematiky – příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám na gymnázia a 

střední školy 

• Cvičení z českého jazyka - příprava žáků 9. ročníků k přijímacím zkouškám na gymnázia 

a střední školy 

• 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 

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

• Sborový zpěv – lidové i moderní písně, podpora hlasově nadaných žáků 

• Vaření – kroužek pro žáky II. stupně – příprava jednoduchých jídel, zásady zdravé stravy 

a životního stylu 

 

Kroužky organizované jinými subjekty  
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• 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 

 

Kroužky ŠD: 

• Kroužek vaření  

• Výtvarný kroužek  

• Sauna chlapci/dívky 

• Keramika 

• Pohybové hry 

• Sportovní a míčové hry 

• Zpívání s kytarou 

• Dovedné ruce 

• Němčina hrou 

• Orientální tance 

• Dramatický kroužek 

• Počítačové kouzlení 

• Mladý reportér 

• Šachy 

• Deskové hry 

• Fotbálek 

• Flétna  
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6.2 Úspěchy žáků v soutěžích 

V tabulce jsou uvedeny pouze úspěchy žáků v městských a vyšších kolech nejrůznějších 

oborových soutěží.  

rok úroveň soutěž místo jméno 

2014/15 Okresní kolo Biologická olympiáda 9. Marie Tarabová 

2014/15 Okresní kolo Biologická olympiáda 22. Zuzana Göghová 

2014/15 Městské kolo Zeměpisná olympiáda 3. Kryštof Talanda 

2014/15 Městské kolo Zeměpisná olympiáda 12. Marie Tarabová 

2014/15 Městské kolo Zeměpisná olympiáda 13. Jan Šmeral 

2014/15 Okresní kolo Stolní tenis  3. Družstvo hochů 

2014/15 Městské kolo Šplh 1. Adéla Kotolová 

2014/15 Městské kolo Šplh 1. Kateřina Dvořáková 

2014/15 Městské kolo Šplh 1. Daniel Gögh 

2014/15 Městské kolo Vybíjená dívky 1. Družstvo dívek 5.ročník 

2014/15 Krajské kolo Vybíjená dívky 1. Družstvo dívek 5. ročník 

2014/15 Republikové kolo Vybíjená dívky 9. Družstvo dívek 5. ročník 

2014/15 Okresní kolo Basketbal 1. Družstvo starších dívek 

2014/15 Krajské kolo Plážový volejbal 2. Neradilková, Janečková 

2014/15 Krajské kolo Plážový volejbal 3. Polická, Podsedníková 

2014/15 Okresní kolo Basketbal 1. Starší žáci  

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 5.ročník 1. Mai Chi Le, Alena Roblíčková 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 5.ročník 2. Anna Hronová, Alena Janáčková, 
Vojtěch Marek 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 5.ročník 3. Kristýna Čáslavská, Kryštof Hanzal, 
Rudolf Komanec 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 5.ročník 4. Petr Bílek, Kateřina Dvořáková, 
Martina Mráková, Tomáš Doušek 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 5.ročník 5. Filip Nguyen, Gabriela Relichová, 
Jolana Sedlářová, David Zubek 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 5.ročník 6. Veronika Klofandová 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 6.ročník 5. Karolína Ficová 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 6.ročník 5. Laura Giačová 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 6.ročník 6. Svatopluk Raška, Vojtěch Zábranský 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 7.ročník 1. Václav Janáček 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 7.ročník 6. Andrea Krobauerová 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 8.ročník 5. Vilém Raška 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 8.ročník 6. Štěpán Juránek 

2014/15 Městské kolo Matematická olympiáda 9.ročník 4. Olga Krumlová 
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2014/15 Krajské kolo Matematická olympiáda 9.ročník 6. Olga Krumlová 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 1. Dominik Janků 

2014/15 
Městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 2.  

Petr Bílek, Anna Hronová, Patrik 
Košťál, Pavel Kučera, Denis Polický, 
Alena Roblíčková 

2014/15 
Městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 3. 

Kateřina Dvořáková, Jana Kabeláčová, 
Le Mai Chi, Vojtěch Marek, Martina 
Mráková 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 4. Barbora Jedličková, Veronika 
Klofandová, Filip Nguyen 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 5. Alena Janáčková, Nguyen Hien Luong, 
Thi, Martin Stach, David Zubek 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 5. tříd 6. Rudolf Komanec, Jan Svozil 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 2. Jan Hladík  

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 6. tříd 3. Vilém Kopuletý 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 1. Václav Janáček 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 2. Tomáš Mareček, Kristýna Fojtová 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 3. Tereza Halámková, Zuzana Kučerová 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 5. Šimon Juračka, Tomáš Stach, Tereza 
Němcová 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 7. tříd 6. Sabna Eichlerová, Marie Tarabová 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 1. Vilém Raška 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 3. Ondřej Hrdlička 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 4. Martin Holčík, Štěpán Juránek 

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 5. Marek Černý, František Kressa  

2014/15 Městské kolo Pythagoriáda 8. tříd 6. Zuzana Göghová, Daniel Tesařík 

2014/15 Republikové kolo Logická olympiáda 8. Marek Vojtěch 

2014/15 
Republikové kolo Logická olympiáda 

11., 
34., 
55. 

Anna Hronová, Patrik Košťál, Kristýna 

Čáslavská 

2014/15 Městské kolo Miniolympiáda 4. tříd 5. Mikuláš Muller 

2014/15 Městské kolo Mateso 1. Alena Roblíčková 

2014/15 Městské kolo Mateso 2. Anna Hronová, Vojtěch Marek 

2014/15 Městské kolo Mateso 3. Patrik Košťál, 

2014/15 Městské kolo Mateso 4. Petr Bílek 

2014/15 Městské kolo Mateso 5. Magdaléna Kuželová 

2014/15 Městské kolo MF Náboj 8. Bílek, Kadlec, Martykán, Raška 

2014/15 Městské kolo MF Náboj 11. Bžatek, Krumlová, Káňová, Jansová 

2014/15 Městské kolo MF Náboj 12.  Grimm, Hrdlička, Juránek, Zvoníček 

2014/15 Republikové kolo Brloh – matem. Soutěž 4. Káňová, Krumlová, Jansová, Bžatek 

2014/15 Republikové kolo Technoplaneta – šifrovací sout. 1. Káňová, Jansová, Krumlová, 
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Večeřová, Neradilková 

2014/15 Městské kolo Sudoku (5.tř.) 1. Jolana Sedlářová 

2014/15 Městské kolo Sudoku (5. tř.) 2. Anna Hronová 

2014/15 Městské kolo Sudoku (6. a 7. tříd) 1. Václav Janáček 

2014/15 Městské kolo Sudoku (6. a 7. tříd) 2. Tereza Halámková 

2014/15 Městské kolo Sudoku (8 a 9 tříd) 1. Olga Krumlová 

2014/15 Městské kolo Sudoku (8 a 9 tříd) 2. Kristýna Jansová 

2014/15 Městské kolo Sudoku (týmy) 3. Krumlová, Jansová, Jalůvková 

2014/2015  Krajské kolo Dějepisná olympiáda 17. Václav Kotva 

2014/15 Městské kolo Recitační soutěž - ČJ 1. Hana Markesová 

2014/15 Krajské kolo Recitační soutěž - ČJ 1. Hana Markesová 

2014/15 Okresní kolo Olympiáda ČJ 15. Tereza Káňová 

2014/15 Městské kolo  Babylon (5. třídy) 3. Nela Dospíšilová 

2014/15 Městské kolo  Babylon (5. třídy) 6. Johana Havelková 

2014/15 Městské kolo  Babylon (5. třídy) 7. Alena Roblíčková 

2014/15 Městské kolo  Babylon (6.-7. třídy) 3. Terezie Krupanská 

2014/15 Městské kolo  Babylon (6.-7. třídy) 5. Eliška Orlová 

2014/15 Městské kolo  Babylon (6.-7. třídy) 9. Lukáš Novotný 

2014/15 Městské kolo English Jungle (kategorie 4) 2. Oliver Ergens 

2014/15 Městské kolo English Jungle (kategorie 3) 5. Julie Malotová 

2014/15 Městské kolo English Jungle (kategorie 1) 5. Sophie Roithová 

2014/15 Městské kolo Konverzační soutěž v AJ 1. Laura Giačová 

2014/15 Krajské kolo Konverzační soutěž v AJ 2. David Kundrát 

 

11 nejúspěšnějších žáků školy bylo pozváno na radnici Města Brna a oceněno paní náměstkyní 

Ing. Liptákovou za své nadstandardní studijní úspěchy. Velmi nás těší, že toto ocenění z rukou 

paní náměstkyně přebírá velké množství žáků naší školy – nejvíce ze základních škol v městě 

Brně. 
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6.3 Školní akce, projektové dny, exkurze 

 

Škola pořádala každoročně velké množství akcí a celoškolích 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 2014/15 proběhla oslava Dne Země ve Wilsonově lese formou orientačního běhu 

doplněného o stanovište, 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. 

  

 

 

Den zdraví  
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Žáci osmých ročníků se na jedno dopoledne stali učiteli a pro své kamarády z 3. až 5. 

ročníků připravili stanoviště, na kterých hravou a zábavnou formou seznámili své žáčky 

s problematikou  první pomoci, zdravé výživy, denního režimu a zdravého životního stylu. 

 

 

Olympiáda 1.- 4. tříd – projektový den na oslavu Dne dětí pro žáky prvního stupně. 

 

Anglický den –  ve školním roce 2014/15 pojala komise Aj tradiční projektový den 

vyhrazený anglickému jazyku netradičně – jako přípravu na zavádění vyučování metodou CLIL. 

Pro žáky byla připravena stanoviště zaměřená oborově – matematika, zeměpis, přírodopis, 

výtvarná výchova, občanaská nauka a další, kde se žáci seznámili s odbornou slovní zásobou a 

plnili úkoly v anglickém jazyce. Rádi bychom takto pojatou výuku postupně zařadili i do běžného 

provozu školy, alespoň v některých předmětech. 

 

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 etikety 

u stolu. Děti se učily slavnostně prostřít,  nacvičovaly scénky, ve kterých ukazovaly jak se 

správně (i nesprávně) chovat v restauraci – ať již v roli  hosta nebo číšníka, ujasnily si správné 

používání různých příborů i další dovednosti spojené s tématem stolování. Den završily 

společnou svačinkou, kdy z krásně prostřených stolů určitě všem velmi chutnalo. 
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Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 34  

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. 

 

Finanční gramotnost – pro žáky 8. a 9. ročníků zařazujeme jednou za dva roky den, 

zaměřený na porozumění základům finanční gramotnosti. Žáci se praktickou formou na 

jednotlivých stanovištích seznamují s principem sestavování a fungování osobního a rodinného 

rozpočtu, dozvídají se, jak fungují jednotlivé druhy platebních karet a v čem se liší, pronikají do 

pojmů leasing, hypotéka, půjčka, učí se posílat peníze bezhotovostním stykem i další praktické 

znalosti. Doufáme, že svou troškou tak přispíváme k výchově finančně  zodpovědných občanů 

našeho státu. 

 

Multikulturalita 

V prosinci se uskutečnil projektový den pro žáky 6. roč. s tématem multikulturní výchovy. 

V průběhu dne se jednotlivé třídy zapojily do diskusních a problémových forem skupinové 

práce, a to v tématech „Černobíle“, „Česko a chudoba“, „Rozvíjející se společnost“ a „Napříč 

kulturami“. Jednotlivé sekce koordinovali studenti oboru sociální pedagogiky z PdF MU Brno 

pod vedením naší sociální pedagožky Simony Řádkové. Uvědomění si skutečnosti, že naše 

společnost patří k nejvyspělejším na Zemi, že více než tři čtvrtiny obyvatel světa žijí v absolutní 

chudobě  a bídě, nutnost respektovat lidi bez ohledu na barvu jejich kůže, to vše lze považovat za 

výstup, který je naprosto jedinečný a v myslích dětí zůstane zapsán na dlouhou dobu. 

 

Kyberšikana - Úspěšným projektem naší sociální pedagožky je také lekce zaměřená na 

problematiku 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. 

Evropský den jazyků - U příležitosti Evropského dne jazyků, který poukazuje na 

jazykovou rozmanitost v Evropě a podporuje studium jazyků, proběhl v ZŠ Sirotkova Projektový 

den jazyků zaměřený na jazykolamy a slovní hříčky. V rámci výuky Španělského jazyka jsme 
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poznali španělská unikátní slova, např. ta, která jsme si ze španělštiny vypůjčili do češtiny, 

nejdelší španělské slovo, slova, která obsahují 

číslovky nebo slova, která se čtou stejně 

zprava i zleva. Děti tak pracovaly s jazykem 

zcela jiným způsobem. Školou zněly 

španělské jazykolamy, které se děti učily.  

Podobně vypadaly i hodiny německého 

jazyka, ve kterých si žáci sukovali jazyky nad 

vybranými německými jazykolamy a slovy, 

dbali na správnou výslovnost a učili se je 

navzájem. 

 

Vykro č - Projekt Vykroč je organizován Salesiánským střediskem v Žabovřeskách a je 

určen žákům 7. a 8. tříd. Projekt se skládá ze tří programů. Námětem prvních dvou, Vykroč do 

střediska a Vykroč s ostatními, je pomoci správně nasměrovat spolupráci a komunikaci ve 

třídě a tím předcházet sociálně patologickým jevům, zejména šikaně. Aktivity jsou navíc záměrně 

voleny formou zážitkové pedagogiky, takže se žáci poznají v novém prostředí a v nových 

situacích, které jsou zábavou, ale i výzvou. Třetí program vznikl na základě pozitivních ohlasů a 

dotazů na pokračování. Ve spolupráci s mediálním týmem byl tedy vytvořen program pro 8. 

třídy: Vykroč k médiím se zaměřuje na reklamu a sociální sítě, mediální gramotnost a kritické 

myšlení. Jsme rádi, že můžeme touto formou se Salesiánským střediskem spolupracovat, jejich 

projekt je velmi dobře připraven a pomáhá škole působit na osobnostní rozvoj mládeže. 

 

Edison – Již podruhé 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 2014/15 k nám zavítali studenti z Austrálie, Brazílie, Tchajwanu, Mexika a  

Indonésie. 

 

Soutěže organizované ZŠ Sirotkova 
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Kromě projektových dní pro naše žáky organizuje škola celobrněnská kola matematické 

Miniolympiády 4. tříd, Matematické olympiády 7. tříd, Pythagoriády 8. tříd a městské kolo 

v sudoku a piškvorkách. 

Ve školním roce 2014/15 proběhlo také několik soutěží pouze pro žáky ZŠ Sirotkova – 

byly to soutěže oborové (dějepisná soutěž, matematické MAKOSO, 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 jazyka si ve školním roce 2014/15 připravila novinku – soutěž ve 

spelingu 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. 

 

Škola organizovala také množství exkurzí např.: 

 

Přírodopisná expedice Kerberos – exkurze do Moravského krasu pro 9. třídy 

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 
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Školy v přírodě, LVK, ostatní kurzy 

I. stupeň  

Všechny třídy I. stupně se zúčastnily škol v přírodě, celkem na ŠVP vyjelo 331 dětí. 

Místa pobytů letních ŠVP:  Blatiny, Studnice, Podmitrov, Rusava, Zderaz, Želiv, 

Templštýn 

II. stupeň  

Z II. stupně využily možnosti letní ŠVP 3 třídy, celkem 72 žáků, ostaní třídy volily formu 

vícedenního školního výletu. 

Místa pobytů letních ŠVP: Nesměř, Ramzová, Nová Ves. 

Týdenní cyklovodácký kurz na Krkavci (Nežárka) absolvovalo 45 žáků 9. ročníků. 

Na zimní školu v přírodě vyrazilo celkem  23 žáků 8.B  třídy. 

Třídy, které nejely na školy v přírodě nebo třídy, které absolvovaly zimní lyžařský 

výcvikový kurz jely alespoň na vícedenní výlet, např. do Žďárských vrchů, Jeseníků, Beskyd 

nebo do Řásné. 

Lyžařské výcvikové kurzy – pro žáky 7. ročníků. Vzhledem k nepříznivým sněhovým 

podmínkám v předchozím školním roce se uskutečnily celkem tři kurz ve Starém Městě pod 

Sněžníkem, na které vyjelo celkem 119 žáků sedmých a osmých ročníků. Lyžařské podmínky 

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 42 žáků. 

 

6.4 Akce pro rodiče a širší veřejnost 

 

ZŠ Sirotkova se může pochlubit velice dobrou a oboustranně prospěšnou spoluprací se 

zákonnými zástupci žáků i dalšími subjekty v rámci Žabovřesk i širšího okolí. Aby komunikace 

s partnery školy neprobíhala pouze po formální linii a v rámci formálních příležitostí, jako jsou 

třídní schůzky či hovorové hodiny, pořádá škola několikrát ročně akce, na které jsou srdečně 

zváni také rodinní příslušníci žáků naší školy i přátelé školy. Mezi takové akce patří například 

velmi oblíbené: 
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• Svatomartinský průvod – akce organizovaná Školní družinou. Akce začíná 

společných lampiónovým průvodem ze ZŠ Sirotkova na Rosničku, kde mají žáci ŠD 

připraveno krátké kulturní vystoupení.  

• Adventní dílničky – předvánoční akce pro širší veřejnost. Škola pořádá rukodělné 

dílny s předvánoční tématikou, na kterých si příchozí mohou vyrobit vánoční 

dekorace či drobné dárky. 

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

• Posezení na dvorečku – tradiční akce na závěr školního roku. Na školním dvoře a v 

přilehlých prostorách je připraven kulturní program a drobné pohoštění pro rodiče. 

Akce je skvělou příležitostí pro neformální rozhovory a diskuse mezi rodiči a 

pedagogy i příležitostí pro stmelení učitelského sboru i rodičů v rámci třídních 

kolektivů. 

 

7. Poradenské služby v základní škole 

7.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

7.1.1 Počty 

 fyzický 
počet  

kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 ano VŠ 
školní metodik prevence 2 ne VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  - - - 
školní speciální pedagog  2 Ano VŠ 

 

7.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 
výchovný poradce 0 1 0 
školní metodik 
prevence 

0 2 0 

školní psycholog 0 0 0 
školní speciální 
pedagog 

0 2 0 

 

7.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
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Výchovná poradkyně dokončila specializační studium potřebné pro výkon funkce. 

Školní metodik prevence pro II. stupeň si v současné době na žádost školy rozšiřuje 

kombinaci o angličtinu. Po dokončení tohoto studia nastoupí na specializační studium. 

Pro školního metodika prevence pro I. stupeň se hledá akreditovaný kurz pořádaný v Brně. 

 

7.1.4 ŠPP 

V únoru školního roku jsme zřídili 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 

a sociální pedagog.  

Tým ŠPP ve školním roce 2014/15 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 pedagogogové - Mgr. Zuzana Košťálová 

- Mgr. Lenka Polická (logopedie, grafomotorika) 

          Sociální pedagog – Bc. Simona Řádková 

 

Během celého školního roku jsme se snažili sehnat prostředky na zřízení funkce školního 

psychologa, ale bohužel jsme nebyli úspěšní. Školní psycholog se stane členem ŠPP v příštím 

školním roce. 

 

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  
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� 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  

 

 

 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 
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• 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 2014/15 proběhlo pět výchovných komisí, některé kromě pracovníků školy 

také za účasti psycholožky z PPP Zachova a kurátorky sociálně-právní ochrany dětí. 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 materkály 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 

 7.1.4.3 Speciální pedagogové 

 

Logopedie a grafomotorika 
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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, vybarvová-ním 

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 

Některé děti 1. ročníku navštěvovali 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.  

 

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.  

 

         Od 2. ročníku pracovaly speciální pedagožky pro český jazyk a čtení individuálně a pomocí 

speciálně-pedagogických metod a her 2x týdně s malou skupinkou 4- 8 žáků s dysortografickými, 
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dyslektickými a dysgrafickými obtížemi. V 5. – 8. ročníku probíhala výuka speciálního českého 

jazyka formou nepovinného nebo povinně volitelného 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. 

Ve školním roce 2014/15 zavedla speciální pedagožka ve spolupráci s vedoucí 

metodického sdružení I. stupně Edukativně stimulační skupinky pro předškolní děti, ve kterých 

děti připravují na přechod z MŠ do ZŠ, trénují grafomotorické schopnosti dítěte a 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. 

 

 

 

 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.   
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• 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. 

 

7.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

7.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů  

(ne z KrÚ JmK): NE 

7.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): NE 

 

7.3 Žáci s SPU 

V loňském školním roce jsme ve škole měli 131 žáků s vývojovými poruchami učení 

nebo chování, z toho bylo 86 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 a matematiky.  

 

7.4 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 5. 1 
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Vývojové poruchy chování  2., 3., 4., 7., 8. 6 
Vývojové poruchy učení 6., 7., 8. 4 
Tělesné postižení 6. 2 
Celkem  13 

 

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

spolupracovala výchovná poradkyně s třídními učiteli a učiteli jednotlivých předmětů. Pět 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 

Nemáme třídy se skupinovou integrací. 

 

 
 

8. Granty a projekty 

 

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

 

 V září školního roku 2014/2015 jsme úspěšně ukončili jeden a půlletý projekt  

Matematicko- fyzikální cvičiště, na jehož realizaci škola získala finance z globálního grantu 

programu EU -  OPVK. Během projektu na zahradě školy vzniklo venkovní hřiště s třiceti 

stanovišti, na kterých jsou žákům k dispozici pomůcky pro výuku matematiky a fyziky, jako jsou 

různé páky, kladky, zvonkohry, modely těles, vodní nádrže a mnohé další. V rámci projektu byly 

také zakoupeny další pomůcky pro názornější výuku, například digitální měřidla, fyzikální čidla. 

Ke všem stanovištím vznikly pracovní listy a metodiky, aby tato stanoviště mohla být optimálně 

využívána. Smyslem projektu bylo vytvořit podmínky, abychom mohli přiblížit všem žákům 

praktickou stránku tematických okruhů na skutečných předmětech a zařízeních. 
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8.2 Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách 

 

Naše škola je jedním z partnerů projektu Statutárního města Brna s názvem Město Brno 

zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách. Tento projekt je spolufinancován z Evropského 

sociálního fondu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a ze 

státního rozpočtu ČR. 

Cílem projektu je v souladu s výzvou zvýšení kvality základního vzdělávání ve městě Brně, 

tedy ve všech 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. Naše škola využívala služeb dvou mentorů, jednoho na 

prvním stupni a druhého na druhém stupni. Projektem bylo podpořeno celkem 18 žáků. 

 

8.3 Projekt se SPŠCH Brno I. - Příprava žáků na reálný život ve společnosti aneb 

propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí 

Naše škola byla v loňském roce partnerem pilotního projektu Příprava žáků pro reálný život 

ve společnosti aneb propojení školy s odbornou a všeobecnou praxí. Nositelem projektu byla 

Střední průmyslová škola chemická, Vranovská 65, Brno. 
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Projekt byl financován Krajským úřadem Jihomoravského kraje. Žáci byli v rámci projektu 

vysíláni na praktickou výuku mimo budovu školy (do přírodovědných stanic, do podniků a firem) 

a byli jim pořádány přednášky lidí z praxe. Škola z prostředků projektu nakoupila do tříd stolní 

fotbálky a tím optimalizovala vyžití žáků během přestávek. 

 

8.4 Snížení rizik ohrožení zdraví člověka a životního prostředí podporou výuky 

chemie na ZŠ – projekt 

Projekt si kladl za cíl zvýšit kvalitu vzdělávání ve výuce žáků ZŠ přírodovědného předmětu 

(chemie), zatraktivnit výuku chemie prostřednictvím přednášek a praktické výuky v laboratořích 

střední průmyslové školy chemické, seznámit žáky ZŠ s riziky neopatrného nakládání s 

chemickými látkami a s bezpečností provádění chemických pokusů, zlepšit podmínky ve výuce 

chemie vytvořením nových interaktivních výukových a zároveň i metodických materiálů (DVD, 

soubor pracovních listů) s cílem podpořit interaktivní a praktickou výuku chemie na ZŠ. Dalším 

přínosem projektu je podpora výměny praktických a odborných zkušeností mezi učiteli ZŠ, SŠ a 

subjekty působící v tomto oboru prostřednictvím realizace exkurzí. Projekt měl však i širší dopad 

– posílení zodpovědnosti za své zdraví, ochrana zdraví žáků, prevence vzniku úrazů, podpora 

udržitelného rozvoje a ochrany ŽP. 

8.5 Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v 

Jihomoravském kraj – projekt 

Od října 2013 jsme se stali 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. 
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8.6 Tablety do škol 

Škola je partnerem projektu hrazeného z peněz EU z programu OPVK. V rámci projektu 

získala škola 20 tabletů s operačním systémem Windows a základními čidly na experimenty. 

V další fázi projektu bylo 46 pedagogů školy vyškoleno, jak efektivně pracovat s IT 

technologiemi a jak využívat tablety v jednotlivých vzdělávacích oblastech. Vedení školy prošlo 

školením na využití sdílených úložišť včetně i-cloudu. 

 

 

9. Hodnocení školního roku 2014/2015 za jednotlivé předmětové komise 

 

9.1 Metodické sdružení pro I. stupeň 

Ve školním roce 2014/2015 jsme organizovali školní i mimoškolní akce, připravovali a 

realizovali kratší i celoroční projekty, připravovali učební materiály, digitální materiály, 

konzultovali vyučovací formy a metody, vyhodnocovali srovnávací testy (nově i u žáků 1. 

ročníku), ve výuce používali interaktivní tabule.  

Realizované projekty: 

• „ Autoři dětských knih“ 

• „Den zdraví“ (3. – 5. ročník) 

• „Den Země“ 

• „Zdravé zuby“, „dentální hygiena“ 

• „Zdravá výživa“ 

• „Dopravní výchova“ 

• „Praha“ (exkurze 4. ročník)  

Na projektech se podíleli žáci 1. i 2. stupně, učitelé, rodiče, odborníci.  

 

Ve třídě 1. C probíhala nově výuka matematiky alternativní metodou prof. Hejného, byly 

využity učebnice z nakladatelství Fraus. Na základě závěrečných srovnávacích testů 

z matematiky všech 1. tříd bylo prokázáno, že žáci mají srovnatelné znalosti a splňují učivo 

stanovené ŠVP.  
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Podpora čtenářské gramotnosti se nám velmi dařila. Žáci navštěvovali školní knihovnu, 

četli mimočítankovou četbu s následnými besedami a rozborem přečteného. Spolupracovali jsme 

s nakladatelstvími Albatros, Fragment a MF. Navštívili jsme VP v KJM, literární programy 

v CVČ Lužánky, pořádali recitační soutěž a pracovali na celoročním projektu „Autoři dětské 

knihy“.   

 

Spolupracovali jsme s: 

• CVČ Lužánky 

• CVČ Lipka 

• CVČ Bystrouška 

• Městskou policií 

• dopravním centrem AMAVET  

• vychovatelkami ŠD 

• vedoucími zájmových kroužků  

 

Do výuky ve všech ročnících jsme zařazovali: 

Dopravní výchovu – bezpečné chování chodce, znalost dopr. značení, výbava cyklisty, 

dopravní situace 

Ekologickou výchovu – úprava tříd, školy 

Zdravý živ. styl – zdravá výživa, prevence 

Prevence šikany, sociální výchovy – výukové programy sociální pedagožky zaměřené na 

řešení konfliktních situací, vztahy mezi lidmi, v kolektivu, asertivitu, bezpečné chování 

v krizových situacích. 

 

Nově byly zrealizovány 3 edukativně-stimulační skupinky pro předškoláky vedené 

vyškolenými pedagožkami Mgr. Hollósyovou a Mgr. Polickou – setkaly se s velkým ohlasem. 

Spolupracovali jsme s MŠ – vzájemné návštěvy učitelek, ukázkové hodiny, den otevřených 

dveří pro budoucí prvňáčky a rodiče, konzultace. Na zápisu do 1. tříd s mottem „50 let 

večerníčku“ se podílely učitelky 1. st. a vychovatelky ŠD spolu se žáky 2. stupně. Zapsali jsme 

151 dětí.  

I nadále jsme prohlubovali spolupráci žáků 1. a 9. tříd – společné akce připravované 

deváťáky, patronát, slavnostní pasování prvňáčků, vzájemné předávání vysvědčení, vánoční 

besídky, kulturní program (slavnostní rozloučení na konci školního roku).  
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Daří se nám práce se žáky s diagnostikovanými poruchami učení, se kterými pracujeme 

podle pokynů MŠMT ve spolupráci se speciálními pedagožkami a PPP. Přínosná byla rovněž 

spolupráce s mentorkami, které pracovaly s vytipovanými žáky individuálně nebo společně 

s vyučující konkrétního předmětu, popř. operativně pomáhaly řešit problémy např. po 

dlouhodobé absenci, vysvětlování obtížnějšího učiva, atd.  

Spolupráce s rodiči je velmi dobrá jak při výchovně vzdělávacím procesu, tak při 

zajišťování různých akcí, lékárniček na švp, odměn do soutěží, atd.  

Daří se nám žáky nejenom vzdělávat, ale také z nich vychovávat sebevědomé, asertivní a 

empatické lidi, kteří se nebojí říct svůj názor, přijmout autoritu a diskutovat za předem daných 

pravidel. Běžnou součástí vyučování je sebehodnocení žáků, k němuž děti vedeme od nejnižších 

ročníků – ústní i písemnou formou.    

 

9.2 Předmětová komise českého jazyka 

Ve školním roce 2014/2015 byla koncepce předmětu zaměřena na podporu a rozvoj 

čtenářské gramotnosti. 

Dne 10.3. 2015 byla slavnostně otevřena v prostorách školy žákovská knihovna, o kterou 

byl mezi dětmi po zbytek školního roku velký zájem. Na výzdobě prostor knihovny se podíleli 

žáci z  9.B. - K. a Š. Talandovi. 

 

Akce: 

Celoroční projekt pro tento školní rok nesl název DIVADLO .  Jeho součástí bylo: 

- seznámení žáků s historickým vývojem divadla (k tomuto účelu byla vytvořena 

interaktivní prezentace) 

- žáci nastudovali některé divadelní hry nebo úryvky z knih, které poté hráli před 

svými spolužáky 
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Žáci VIII.A  - Pán prstenů 

 

- mnozí se také zapojili do divadelního kvízu, který byl umístěn na nástěnce 

českého jazyka a ověřoval znalosti dětí v divadelní oblasti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- projekt byl završen dne 18.6.2015 návštěvou divadla Reduta, kde žáci II.stupně 

zhlédli divadelní představení Brněnské pověsti 
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Soutěže: 

V prosinci 2014 proběhla Olympiáda českého jazyka (určená žákům 8. a 9. tříd). 

Nejzdatnější řešitelé: T.Káňová (9.C), Š.Talanda (9.B), K.Talanda (9.B) a O.Krumlová (9.C).  Do 

okresního kola, jež  se konalo 5.2.2015 v CVČ Lužánky postoupila T. Káňová, která se ve velké 

konkurenci umístila na 15. místě. 

Třídní kola bublinové soutěže s názvem Špekolympiáda proběhla na začátku února, školní 

kolo se konalo dne 9.3.2015 a vítězem se stal K.Talanda (9.B). 

 

                      

                      

Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo dne 23.3.2015, do městského kola postoupily: 

J.Musilová (5.A), H.Markesová (6.A) a Z.Markesová (8.B), v němž H.Markesová získala 

1.místo! Poté se stala vítězkou krajského kola a postoupila na celostátní setkání recitátorů. 
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Soutěž  ve čtenářské gramotnosti s názvem Babylon se konala v týdnu 16.-20.2.2015, a 

to školní kolo.  

Městského kola na ZŠ Kuldova se zúčastnili dne 17.3.2015 vybraní žáci. Umístili se takto: 

- V kategorii 5. tříd:  Nela Dospíšilová, 5.D – 3. místo, Johana Havelková, 5.A – 6. 

místo, Alena Roblíčková, 5.C – 7. místo 

- V kategorii 6. a 7. tříd: Tereza Krupanská, 7.D – 3. místo, Eliška Orlová, 7.C – 5. 

místo, Lukáš Novotný, 7.C   – 9. místo 

 

Co se povedlo: 

Ke konci školního roku si žáci  8.A vyzkoušeli  netradiční  hodinu  slohu - soudní proces  

s ježibabou z pohádky  Perníková chaloupka. Snažili se v rámci probíraného slohového útvaru 

"úvaha" nahlížet na čarodějnici z různých úhlů... 

           

 

Zakoupené pomůcky: 

- 31ks Dětské ilustrované bible - pro hodiny čtení v 5.ročníku 
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- 9ks Akademické příručky českého jazyka - pro potřeby vyučujících ČJ 

- 8 ks brožury Shoda přísudku s podmětem - taktéž pro potřeby učitelů 

Během roku probíhala praxe studentů PdF MU. 

 

 

9.3 Předmětová komise anglického jazyka 

Výuka anglického jazyka na základní škole Sirotkova vychází z principů aktivního učení 

s důrazem na komunikaci a zároveň je podpořena prvky digitálního vzdělávání (e-learningu). 

Kromě běžné výuky mají žáci možnost věnovat se angličtině i v rámci mimoškolní aktivity. Žáci 

se učí podle materiálů nakladatelství Oxford University Press, konkrétně učebnice Chit Chat 1 a 2 

pro 3. a 4. ročník a řady Project 1-5, pro 5. až 9. ročník.Žáci jsou rozděleni do dvou skupin 

v rámci třídy na základě pokročilosti; ve 3. a 4. ročníku je toto členění a výuka vedena napříč 

celým ročníkem.  K zjištění úrovně jazyka slouží na začátku školního roku vstupní test v každé 

třídě.V rámci výuky jsou stěžejní tyto oblasti – Výukové materiály a metody výuky - působení 

rodilých mluvčích - projektové dny, akce a soutěže  - mimoškolní aktivity. 

 

Výukové materiály a metody 

Digitální vzdělávání a e-learning vstoupilo zářím školního roku 204/15 do nové fáze. Žáci 

naší školy získali možnost práce s elektronickým pracovním sešitem v rámci učebnice Project, 

který umožňuje systematické online učení se a procvičování aktuálního učiva přes e-learningové 

rozhraní Oxford University Press kdekoli s přístupem na internet (škola,domov) a to vše 

s okamžitou kontrolou ze strany vyučujícího v reálném čase. V rámci rozvoje čtenářské 

gramotnosti je systematicky využívána cizojazyčná knihovna s knihami zjednodušené četby 

nakladatelství Oxford, která se používá jak v klasické „papírové“ podobě, tak formou 

elektronických knih na tabletech.  

 

Rodilí mluvčí 

Jako výrazně pozitivní prvek vnímáme působení dvou rodilých mluvčích (AUS, USA), 

kteří se zapojují do běžných hodin pod vedením jednotlivých vyučujících. Jde o vhodný způsob, 

jak prohloubit komunikativní dovednosti a sebedůvěru při používání anglického jazyka u žáků 

všech tříd. Metody výuky jsou vedeny tak, aby vhodně podpořily žáky se SPU (digitalizace 

výuky, komunikativní metoda) a zároveň podpořily žáky nadané (autentické materiály, reálný 

jazyk). 
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Projektové akce  

Pravidelné zařazování projektových akcí a soutěží, je nedílnou součástí pravidelné výuky 

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 (spolupráce, mezilidské vztahy, rozšiřování všeobecných znalostí, vzájemné propojení 

předmětů – metoda CLIL). Ve školním roce 2014/15 zažili naši žáci: 

Pasování žáků 3. tříd 

Přijímání nových angličtinářů je vždy velká událost, kterou provází návštěva samotné 

anglické královny.  

 

 

 

Projektový den žáků 9. tříd Thanksgiving Day  

Významný svátek, symbol přátelství a vděčnosti, který se slaví ve Spojených státech vždy 

čtvrtý čtvrtek v listopadu, prožili naši deváťáci ve společenství svých tříd nejen kvůli 

procvičování a zdokonalování cizího jazyka, ale aby také spolu  mohli prožít krásný den plný 

různých netradičních aktivit. A tak se od rána peklo a vařilo, připravovaly se kvízy, nacvičovalo 

se divadlo. Úderem poledne se pak všichni sešli ve svých kmenových třídách, kde každá skupina 

anglicky uvedla svou část programu. A na závěr celého dopoledne nesměla chybět voňavá a 

chutná odměna – vlastnoručně upečený krocan a tradiční dezert  - kterou si všichni vychutnali při 

společné hostině v nádherně vyzdobených třídách.  
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Spelling Bee 

Že se anglická slova jinak píší než čtou je všeobecně známá věc. Proto jsme se rozhodli, že 

se  na naší škole této výzvě postavíme čelem, a to v rámci světoznámé soutěže Spelling Bee, 

která vznikla ve Spojených státech a jejíž první celostátní kolo se konalo ve Washingtonu, D.C, 

již v roce 1925. 

Cílem soutěže bylo správně vyhláskovat (vyspelovat) slovíčka různé obtížnosti a rozsahu 

v co nejkratším čase. Pro nerodilé mluvčí má samotná hra další „kouzlo“ v podobě prohlubování 

slovní zásoby. 

 

CLIL Day 

Neučilo se podle „klasického“ rozvrhu, ale  v rámci projektového dne anglického jazyka si 

mohli naši žáci vyzkoušet, jak vypadá výuka vedená metodou CLIL,  která je založena na použití 

anglické slovní zásoby pro výuku jednotlivých odborných předmětů. 

A tak si šesťáci a sedmáci, rozděleni do menších skupin, mohli na základě speciálního 

rozvrhu hodin, který jim byl pro tento den „ušit na míru“, vyzkoušet, jaké to je, studovat např. 

matematiku a biologii v angličtině ,vařit podle anglických receptů, v hudební výchově 

procvičovat rytmus, hrát na bubny a přitom zpívat (samozřejmě anglicky), ve výtvarné výchově 

kreslit na základě anglických instrukcí, v hodině dějepisu si rozšiřovat slovní zásobu  na různých 

 historické předmětech, diskutovat témata lidských práv v rámci výchovy k občanství, nebo si je 

tak zahrát ragby s naším australským lektorem. 
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Velké poděkování všem vyučující angličtiny, kteří jednotlivé aktivity připravili a  žákům 

osmých tříd, kteří se pro ně na tento den stali úžasnými pomocníky  

 

Divadelní představení 

V rámci představení anglického interaktivního Educational Theatre měli žácii čtvrtých tříd 

možnost při představení Travel Machine cestovali napříč kontinenty, zatímco páťáci a šesťáci 

řešili záhadu ve Fun Fair Murder Mystery. 

    

 

 

Jazykové soutěže 

English Jungle 
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V úterý 21.4.2015 se tři naši žáci zúčastnili městského kola soutěže v anglickém jazyce 

s názvem English Jungle. Soutěž je určena pro děti z prvního stupně, je rozdělena do čtyř 

kategorií a skládá se ze dvou částí: písemné (vybarvování, čtení, kroužkování) a ústní, kde je 

kladen důraz na pohotovou reakci na otázky a přednes připravené anglické básničky či písničky. 

Žáci si vedli výborně a umístili se na velmi pěkných místech. 

4. kategorie – Ergens Oliver 2. místo 

3. kategorie -  Malotová Julie 5. místo 

1. kategorie – Roith Sophie 5. místo 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Žáci ZŠ Sirotkova zazářili ve školním roce 2014/415 jak v okresním kole Soutěže v 

anglickém jazyce, kdy se žákyně Laura Giačová 6.C se umístila na 1. místě ( nejlepší ve své 

kategorie v městě Brně) a  

David Kundrát 9.C, který se umístil na 2.místě v kole krajském 

 

Mimoškolní aktivity 

Příprava na mezinárodní certifikát Cambridge 

Pokračuje příprava žáků 3. – 9. tříd na mezinárodní zkoušku Cambridge (YLE, KET, PET). 

Kurz je veden jako dvouletý s tím, že mezinárodní zkoušky absolvují žáci ve školním roce 

2015/16. Kurz navštěvuje v současnosti 137 žáků. 

 

9.4 Předmětová komise německého jazyka 

Žáci 7., 8. a 9. ročníků si mohli vybrat NJ jako druhý cizí jazyk s výukou dvě hodiny týdně. 

Zájem žáků o NJ stoupá. Německy se učilo v deseti skupinách celkem 160 žáků (předchozí rok 

147 žáků). Skupiny jsou stále početnější (13 – 19 žáků).  

Výuka byla zaměřena na zvládnutí komunikativních dovedností na úrovni A 1 podle 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Důraz byl kladen na čtenářskou 

gramotnost, na práci s textem, na vyhledávání informací. Byly rozvíjeny strategie čtení – globální 

čtení a detailní čtení. 

Kladně hodnotíme dobré materiální a technické zabezpečení výuky – učebnice Deutsch mit 

Max 1, 2, pracovní sešity, CD přehrávač, PC výukové programy, IT, časopis Hurra! pro 

vyučující, možnost kopírování a tisku doplňkových materiálů a pracovních listů, nové slovníky 

(14 ks pro každou vyučující). 
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Při výuce žáků s VPU byla dodržována konkrétní doporučení PPP podle typu poruchy žáka. 

Nevyskytly se žádné větší problémy. 

 

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

Důraz byl kladen na rozvoj klíčových kompetencí (kompetence k učení, k. k řešení 

problémů, k. komunikativní, k. sociální a personální, k. občanské a pracovní). 

         
Všichni žáci si vedou od 7. ročníku portfolio, kam si ukládají miniprojekty, testy, splněné 

úkoly aj. Úspěšné projekty žáků prezentujeme na nástěnce NJ. 

 

Ve všech skupinách byl tematický a časový plán splněn. Podle tematického a časového 

plánu byly uskutečněny následující projekty: 

 

Září – Soutěž v jazykolamech (Evropský den jazyků) – srovnání českých a německých 

jazykolamů – soutěž jednotlivců 

 

Prosinec – Spass muss sein (vypravování německých vtipů s využitím časopisu Hurra!) – 

vítězné vtipy byly výtvarně zpracovány a prezentovány na nástěnce NJ) 
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Květen – Velká námořní bitva (bitevní lodě 2. sv. války) – 70. výročí osvobození – Žáci 

formou hry na stanovištích odpovídali na otázky z probraného učiva, soutěžili mezi sebou (viz 

foto ze zdařilé akce)  

           

 

9.5 Předmětová komise španělského jazyka 

Španělský jazyk jako druhý cizí jazyk v ZŠ Sirotkova se učilo v sedmém ročníku 31 žáků, 

v osmém ročníku 32 žáků a devátém 36 žáků, celkem tedy 99 žáků. Skupin bylo 6 (7.AD - 13ž, 

7.BC - 18ž, 8.A - 15ž, 8.BC - 17ž, 9.ABC - 23ž, 9.AB - 13ž). Hodinová dotace pro sedmý ročník 

byla 2 vyučovací hodiny týdně, pro osmý ročník 2 hodiny týdně a pro devátý ročník 3 hodiny 

týdně. Používali jsme učebnice španělského nakladatelství Edelsa Chicos y Chicas 1 (Libro de 

alumno) a Chicos y Chicas 1 (Cuaderno de ejercicios). Dalšími pomůckami při výuce byly 

notebook, radio, didaktické hry (koupené i vyrobené), sedáky, míčky, mapy, vlajky, knihy a 

časopisy, e-learning, quizlet. Ve školním roce 2014/2015 se vyučující aktivně zúčastnila školení 

na výukové tablety a interaktivní tabule (program Active inspire).  

Ve školním roce 2014/15 byly vypsány tyto kroužky: Španělština pro děti  (pokročilí), kde 

jsme používali učebnici “La Pandilla”a “Chicos Chicas”, Španělština pro rodiče (začátečníci), 

kde jsme čerpali z učebnice “Aventura 1” a Španělština pro učitele (pokročilí), kde jsme 

pracovali taktéž s učebnicí “Aventura 1” 

Žáci se zúčastnili těchto tematických akcí (projektové dny): 

• Evropský den jazyků (“Trabalenguas”) 

• soutěž v jazykolamech (individuální) 

• Hispánský den (“Descubrimiento de América”)  

• soutěž na oslavu objevení Ameriky (práce ve skupinkách po 4) 
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• Den Španělské Ústavy (“Familia Real”)  

• soutěž na téma španělská královská rodina pro 7. ročník a autonomní provincie pro 

8. a 9.ročník (práce ve skupinkách po 4) 

• Vánoční den (den věnovaný španělským vánočním tradicím) 

• Valentýnský den (“Mi media naranja”)  

• velká opakovací soutěž (práce ve dvojicích) 

• Den španělského jazyka (“Don Quijote de la Mancha”) 

• soutěže a přednášky 

• Přednáška o Perú 

• přednáška rodilé mluvčí 

• Přednáška o Mexiku 

• přednáška rodilé mluvčí 

• Den středomořské kuchyně (Paella, Gazpacho) 

• vaření s rodilým mluvčím 

 

Za úspěch školního roku 2014/2015 považuji: 

• pokračování španělského jazyka jako druhého cizího jazyka na ZŠ Sirotkova (další 

rozpracování metodiky a plánu, konečné sjednocení mertodiky pro sedmé, osmé a 

deváté ročníky na dvě hodiny týdně na tři roky) 

• realizace několika úspěšných projektových dnů, které měli u dětí velký úspěch 

(přednášky, vaření) 

• další aktualizace e-learningové podpory pro děti i rodiče (slovní zásoba ke stažení, 

prázdinový e-book, písničky, online hry, quizlet, kartičková metoda výuky atd., 

jazykový pas a jazykové portfolio po každém tématu, motivační obrázky)  

• systematické zavedení měsíčních projektů místo domácích úkolů 

•  

V plánu na školní rok 2015/2016 máme: 

• vypracování další podpory pro interaktivní tabule 

• tvorba a využití dalších motivačních her a didaktických pomůcek ve výuce (využití 

dalších alternativních metod a vzdálit se tak frontální výuce) 
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• zavést více konverzace, situačních her, divadelní hra 

• pokračování v e-learningové podpoře a quizletu 

• pokračování v přednáškách rodilých mluvčí 

• nové projektové dny (Den cizích jazyků pojmout buď celoškolní soutěž nebo 

dílničky ze všech tří jazyků, které připraví děti nebo alespoň malá výměna slovní 

zásoby udruhých cizích jazyků navzájem, aby se děti naučili i něco z toho třetího 

jazyka, který sami nastudují) 

• pokračovat ve vaření středomořské kuchyně s rodilým mluvčím 

• zapojit se více do soutěží a akcí se španělštinou 

• propojit spolupráci s Filozofickou fakultou nebo popř. dalšími ZŠ, kde se vyučuje 

španělština 

• uspořádat procházky, výlet, zájezd, výměnný pobyt pro žáky 

• více pracovat na jazykovém portfoliu každého žáka 

 

9.6 Předmětová komise matematiky 

 

Výuka matematiky je na vysoké a moderní úrovni. Vliv na to má využívání interaktivních 

tabulí i používání různých praktických a názorných pomůcek v hodinách  matematiky, které jsme 

mohli zakoupit díky projektu  Matematicko –fyzikální cvičiště. 

 

 Výuka je velice kvalitní hlavně zásluhou všech vyučujících matematiky, kteří 

• věnují speciální péči dyskalkulikům, 

• nadaným dětem věnují nadstandardní péči (nejen v matematických třídách) ve formě 

zadávání týdenních úkolů, které rozvíjí děti, učí je logicky uvažovat a připravují je 

tím na různé matematické a logické soutěže, kterých se žáci účastní v hojném počtu, 

• rozšiřují jejich znalosti i pomocí programů, které v hodinách využívají na 

interaktivních tabulích, případně v hodinách matematiky v počítačových učebnách. 

Jedná se o programy – geonext, geogebra, 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, 

• pro žáky 9. tříd  vedou  zájmové kroužky zaměřené na přípravu žáků na střední 

školu. 
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• rozvíjí se formou školení. Účastní se školení zaměřených na činnostní učení ve 

výuce matematiky,  seznámení se s metodou pana prof. Hejného; školení týkajících 

se  finanční gramotnosti; školení jak pracovat  s dyskalkuliky,  

• 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. 

 

Velkou zásluhu 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 a z nakladatelství Nová škola.  

Tyto pomůcky,  využíváme v hodinách matematiky, čímž se snažíme dětem matematiku 

přiblížit názorně pomocí praktických úloh, aby si řadu úloh dokázaly představit.  

Výuka je tedy zaměřena na názornost, 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. 

V letošním roce poprvé došlo ke srovnání 6. matematické třídy s primou  gymnázia tř. Kpt. 

Jaroše 14. Je naším velkým potěšením, že děti jsou na stejné úrovni. 

 

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

nadstandardních, ale i běžných matematických soutěží. Mezi ty běžné řadíme soutěže, které 

jsou pořádány Ministerstvem školství ČR. Jsou to olympiády a Pythagoriády. Naši žáci v těchto 

soutěžích dosahují každoročně vynikajících úspěchů. Předkládáme Vám výsledky našich žáků 

v městských kolech v konkurenci žáků víceletých gymnázií a ostatních základních škol z celého 

Brna: 

Matematické olympiády 

•  5. ročník: 

1. místo obsadili  Mai Chi Le a Roblíčková Alena 2. místo Hronová Anna , Janáčková Alena a 

Marek Vojtěch ,3. místo Čáslavská Kristýna, Hanzal Kryštof a Komanec Rudolf, 4. místo Bílek Petr, 
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Dvořáková Kateřina, Mráková Martina a Doušek Tomáš, 5. místo Nguyen Filip, Relichová Gabriela, 

Sedlářová Jolana a Zubek David, 6. místo Klofandová Veronika.  

Úspěšnými řešiteli se stali Kuželová Magdaléna, Wessely Michaela, Dangová Ha My. Polický 

Denis, Přibyl Marek, Zástěra Jan, Gryc Ondřej, Košťál Patrik, Kyjovský Šimon, Nguyen Thi Luong 

• 6. ročník:  

5. místo obsadila Ficová Karolína, 6. místo Giačová Laura, Raška Svatopluk a Zábranský 

Vojtěch. Úspěšnými řešiteli se stali Knapková Eliška, Mádrová Julie, Stříbrná Aneta, Hladík Jan, 

Peška Jiří, Šatinský Ondřej, Štefek Jan, Bednářová Alena a Velfl Richard. 

• 7. ročník: 

1. místo obsadil Janáček Václav ,6. místo Krobauerová Andrea.Úspěšnými řešiteli se stali  

Fojtová Kristýna , Němcová Tereza, Cejpková Hana, Halámková Tereza, Tarabová Marie a 

Juračka Šimon  

Městské kolo v matematické olympiádě pro žáky 7. tříd se organizuje u nás ve škole 

• 8. ročník: 

5. místo obsadil Raška Vilém . Jeho umístění je  velmi cenné, neboť je nejlepším 

umístěným žákem v rámci všech základních škol.6. Místo Juránek Štěpán .Úspěšnými řešitelem  

se stal Hotárek David  

•  9. ročník: 

4. místo obsadila Krumlová Olga , která byla nejlepší žákyní ze základních škol. Postoupila 

i do kola krajského v němž obsadila výborné 6. místo.Krajského kola se zúčastnilo 52 žáků , 

z toho 34 bylo úspěšných řešitelů a z toho jen 6 žáků ze základních škol. 

Tato žákyně se též účastnila matematické olympiády kategorie C – pro žáky 1. 

ročníků středních škol, v níž se probojovala až do krajského kola. 

 

Pythagoriády: 

• 5. ročník: 

1. místo obsadil Janků Dominik, 2. místo Bílek Petr , Hronová Anna, Košťál Patrik, Kučera 

Pavel, Polický Denis a Roblíčková Alena, 3. místo Dvořáková Kateřina, Kabeláčová Jana, Le 

Mai Chi, Marek Vojtěch, Mráková Martina, 4. místo Jedličková Barbora, Klofandová Veronika, 

Nguyen Filip, 5. místo Janáčková Alena, Nguyen Hien Luong Thi,  

Stach Martin, Zubek David, 6. místo Komanec Rudolf a Svozil Jan 

• 6. ročník: 

2. místo obsadil Hladík Jan   a 3. místo obsadil Kopuletý Vilém  
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• 7. ročník: 

1. místo obsadil Janáček Václav , 2. místo obsadili Mareček Tomáš a  Fojtová Kristýna, 3. 

místo Halámková Tereza  a Kučerová Zuzana , 5. místo obsadili žáci Juračka Šimon , Stach 

Tomáš a  Němcová Tereza , 6.místo obsadili  Eichlerová Sabina a  Tarabová Marie. Úspěšným 

řešitelem se stal Mička Michal  

• 8. ročník: 

1. místo obsadil Raška Vilém, 3. místo Hrdlička Ondřej, 4. místo Holčík Martin a Juránek 

Štěpán, 5. místo Černý Marek, Kressa František, 6. místo Goghová Zuzana a Tesařík Daniel. 

Úspěšnými řešiteli se stali Mádravá Anna a Pavlasová Barbora. 

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

Pythagoriáda 8. tříd se organizuje u nás ve škole 

 

Společnost Mensa ČR pořádá soutěž  Logická olympiáda, probíhá přes internet a Ti 

nejlepší se účastní celorepublikového kola v Praze.  

Každoročně máme zastoupení v krajském i celorepublikovém kole. Letos jsme měli 12 

zástupců v krajském kole. Do celorepublikového kola postoupili Vojta Marek, Anna Hronová, 

Patrik Košťál a  Kristýna Čáslavská. Nejlepší umístění měl Vojta Marek, který se umístil na 

krásném 8. místě z 65 soutěžících. I ostatní se vedli skvěle, obsadili 11., 34. a 55. místo. 

 

Převážně žáci 8. a 9. tříd se účastní soutěže finanční gramotnost. 

 

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

Klokan. 

 

Úspěšnou soutěží pro žáky prvního stupně je Miniolympiáda 4. tříd, která probíhá ve  

dvou kolech. Na tvorbě zadání školního i městského kola se podílí vyučující z naší školy. 

Městské kolo organizujeme pro ostatní brněnské i mimobrněnské školy. 5. místo obsadil Muller 

Mikuláš.Úspěšnými řešiteli se stali žáci – Šponer Teodor, Prchal Jan, Slaná Viktória Michaela, 

Najvirtová Viktorie. 

 

 Žáci pátých tříd se účastní brněnské soutěže Mateso, kterou pořádá ZŠ Kuldova. 1. místo 

obsadila Roblíčková Alena, 2.místo Hronová Anna a Marek Vojtěch, 3. místo Košťál Patrik, 4. 

místo Bílek Petr, 5.místo Kuželová Magdaléna. 
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Na Fakultě strojního inženýrství VUT Brno se soutěže MF Náboj zúčastnila tři družstva 

žáků a žákyň ze třídy 8.B, 8.C a 9.C. Z 23 týmů se nejlépe umístil tým třídy 8.B, ve složení Jan 

Bílek , Matěj Kadlec , Tomáš Martykán  a Vilém Raška, a obsadil 8. místo. Na 11. místě se 

umístil tým třídy 9.C ve složení  Vojtěch Bžatek, Olga Krumlová, Tereza Káňová, a Kristýna 

Jansová, a hned za nimi na 12. místě se umístil tým  třídy 8.C ve složení Viktor Grimm, Ondřej 

Hrdlička , Štěpán Juránek  a  Václav Zvoníček  

 

Ve velké oblibě je v poslední době soutěž Brloh  a Technoplaneta. Soutěže jsou založeny 

na řešení šifer, kde je nutno uplatnit logické myšlení. V soutěži Brloh  se tým třídy  ve složení 

Tereza Káňová, Kristýna Jansová, Olga Krumlová  a Vojtěch Bžatek probojoval do nejužšího 

finále, které se konalo na Gymnáziu na třídě Kapitána Jaroše 14.  Finále se účastnilo pouze 14 

z 272 týmů z celé republiky a v tomto finále náš tým obsadil mezi základními školami druhé 

místo, v rámci všech škol včetně gymnázií místo čtvrté. 

V soutěži Technoplaneta tým ve složení Tereza Káňová, Kristýna Jansová, Olga 

Krumlová, Sabina Večeřová a Natálie Neradilková  se probojoval do celorepublikového kola, 

které se konalo v Praze. Zde obsadily suverénní 1. místo z 55 soutěžních týmů. Do Prahy se 

probojoval ještě jeden tým, a to ve složení Helena Říhová, Jana Ondřejová a Johana Pavlíková – 

obsadili 44. místo 

            

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 Sedlářová Jolana a 2. místo Hronová Anna, 6 a 

7. tříd 1. místo Janáček Václav a 2. místo Halámková Tereza a v kategorii 8 a 9. tříd 1. místo 

Krumlová Olga a 2. místo Jansová Kristýna 

Krom tohoto turnaje se žáci 9. ročníku zúčastnili týmového turnaje v Sudoku, který 

probíhal na gymnáziu Tř. Kpt. Jaroš 14, byl pořádán společností „sudoku a logika“. Žákyně ve 

složení Olga Krumlová, Kristýna Jansová a Lucie Jalůvková ve vysoké konkurenci žáků 

z vyšších gymnázií obsadili fantastické 3. místo z 27 týmů 

 

P. uč. J.Nechvátalová se podílí na tvorbě učebnic, pracovních sešitů, interaktivních učebnic 

pro základní školy v nakladatelství Nová škola.  
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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 různých kvízů a 

hraní logických her. 

 

9.7 Předmětová komise zeměpisu 

 

Školní rok 2014/2015 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, 

poukazy do knihovny) 

Celkově můžeme zhodnotit školní rok za velmi vydařený. 

 

V září a říjnu proběhl v rámci 6. ročníku projekt ,,VESMÍR´´. Žáci inovovali na chodbě 

školy prezentaci o Vesmíru. K 3D modelům planet Sluneční soustavy udělali plakáty, na kterých 

popsali tělesa ve Vesmíru a vytvořili 3D modely raketoplánu, dalekohledu nebo družice. Na 

závěr kapitoly všichni žáci navštívili výukový program v Planetáriu Brno s názvem ,,Zpátky na 

Měsíc“. 
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Žáci 7. ročníku navštívili v lednu velmi zajímavou interaktivní přednášku z projektu 

Planeta Země 3000 ,,Po stopách lidojedů“, která zavedla děti do Indonésie. Cestovatel Adam 

Lelek je provedl po všech velkých ostrovech Indonésie a velmi poutavým způsobem jim přiblížil 

život tamních obyvatel. Žáci si odnesli jak pracovní listy, tak časopisy Koktejl. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V únoru naši školu reprezentovali tři žáci v okresním kole zeměpisné olympiády. Ve velmi 

silné konkurenci se všichni umístili v polovině startovacího pole, což považujeme za úspěch. 

Výsledky :   

Jan Šmeral 6.A – 13. místo 

Marie Tarabová 7.C – 12. místo 

Kryštof Talanda 9.B - 22. místo. 

 

V březnu proběhla realizace projektu ,,KARTOTÉKA ZAJÍMAVOSTÍ“.   

Děti v hodinách zhotovily poutavé plakáty o věci, 

která je ve světě zaujala (rekordy, kuriozity, divy, 

zajímavá nebo neobvyklá místa). Tyto plakáty se 

zalaminovaly a umístily do dřevěných schránek 

k místům ve škole, kde rodiče a děti často čekají. 

Mohou se tak jejich přečtením a následným 

vrácením nejen vzdělat, pobavit ale také si zkrátit 

čekání. V následujícím školním roce bude 

probíhat aktualizace, doplnění a snad i rozšíření 

počtu schránek. 
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V dubnu se konala nová soutěž školy ,,VLAJKY SV ĚTA“ . Proběhla nejprve 

v jednotlivých třídách v hodinách zeměpisu. Z každé třídy postoupili dva nejlepší do 

celoškolního kola. Děti poznávaly jednotlivé vlajky ze všech kontinentů světa a určovaly hlavní 

město státu. Soutěž se setkala s velkým úspěchem, žáci se připravovali zodpovědně a nejen proto 

byly výsledky velmi pěkné. 

Výsledky :  1. místo – Šimon Juračka 7.D   37 bodů 

  2. místo – Jakub Hráček, Mikuláš Hlava 8.C    26 bodů 

  3. místo – Marie Tarabová 7.C    20 bodů 

Zvláštní obdiv a gratulace patří nejmladším účastníkům, kteří bojovali mimo soutěž. (byla 

pro 6-9. ročníky) Kluci Markovi (Vojta-V.D, Filip- 2.C) všem doslova vytřeli zrak. Vojta získal 

plný počet bodů(50) a jeho mladší bráška 34 bodů.  

 

V květnu se žáci 6. ročníků zúčastnili již tradiční TERÉNNÍ VÝUKY V 

JEDOVNICÍCH . Ta každoročně slouží k doplnění učiva a zejména k jeho zavedení do praxe. 

Žáci se učí chovat v terénu, používat mapu, buzolu, pracovat s GPS, dozví se něco o geocachingu 

a najdou si své první ,,kešky = poklady“ a zúčastní se orientačního běhu pomocí GPS. V letošním 

roce si prohlídli jeskyni Balcarku, větrný mlýn, geopark, bývalý kaolínový lom v Rudici a 

Rudické propadání. Součástí všech aktivit byla práce s pracovními listy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

V příštím školním roce chceme i nadále pokračovat ve všech projektech a soutěžích, které 

měly úspěch.  
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Za úkol si dáváme, aby učitelé navštívili nějaké zajímavé školení pro inovaci ve výuce, 

zkompletovali zápisy pro děti na web školy a více motivovali děti pro účast v zeměpisné 

olympiádě. 

 

9.8 Předmětová komise chemie 

Hodiny chemie probíhají dvakrát týdně v osmém a devátém ročníku a žáci je absolvují 

v učebně chemie, která je vybavena dataprojektorem, interaktivní tabulí a připojením na internet. 

V učebně se také nachází demonstrační stůl, kde vyučující ukazuje žákům pokusy k právě 

probírané látce nebo si některé pokusy mohou děti vyzkoušet samy. Během roku každá třída 

provádí tři laboratorní práce s využitím laboratorního náčiní, ochranných pomůcek a 

jednoduchých chemikálií. Děti se tak v praxi učí základy bezpečnosti při práci s chemikáliemi a 

osvojují si jednoduché chemické techniky. Během výuky je velice často využívána interaktivní 

tabule. Téměř každou vyučovací hodinu dostávají žáci nakopírované pracovní listy k těmto 

interaktivním cvičením, které jim pomáhají s pochopením a upevněním učiva. Pro zpestření a 

zábavnější osvojení učiva je často využíváno činnostní učení – pexeso, kvarteto a jiné hry, děti se 

učí, aniž by si to uvědomovaly. Na webových stránkách naší školy mají děti, v případě absence, 

možnost stáhnout si zápisy z jednotlivých hodin. Dále jsou zde k dispozici testy na domácí 

procvičování učiva. Žáci 9. ročníku se zájmem o chemii se jako každoročně zapojili do dvou 

chemických soutěží, a to KORCHEM neboli korespondenční kurz chemie a Chemická 

olympiáda. O stále se zvyšujícím zájmu o přírodovědné předměty se zaměřením na chemii svědčí 

i fakt, že se čtyři žáci hlásili na SPŠ chemickou, jedna žákyně na laboratorního asistenta na SPŠ 

zdravotní a všichni byli přijati. 

 

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

příklady, je naší snahou přiblížit jim chemii běžného života pomocí exkurzí. V loňském roce 

absolvovali žáci 8. ročníku výukový program v Krásenku s názvem Ryba na prášcích, který se 

zabýval problematikou hnojiv a čistících prostředků běžně užívaných v domácnostech. Děti byly 

rozděleny do 8 skupin, kdy každá skupina procházela různá stanoviště, na kterých se 

seznamovala formou plnění různých úkolů s teoretickými znalostmi této problematiky. Poté byly 

měřit kvalitu vody v okolí nad a pod čističkou odpadních vod. Na základě naměřených hodnot 

nakonec každá skupina zpracovala plakát, který vyjadřoval, jakým způsobem by zlepšily kvalitu 

vody v okolí Krásenka. 
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9.9 Předmětová komise přírodopisu 

Akce ve školním roce 2014/2015: 

 

1) BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Školního kola se v kategoriích C (8. a 9.roč.) a D (6. a 7.roč.) celkem 

zúčastnilo 30 žáků. Tématem biologické olympiády v byl v posledním 

ročníku ŽIVOT STROMU. 

V kategorii D zvítězila M.Tarabová ze 7.C a v kategorii C 1.místo Z.Göghová z 8.C. 

Biologická olympiáda 2014/2015 – školní kolo kategorie D 

1.místo M.Tarabová 7.C 

2.místo M.Stránská 7.C 

3.místo A.Kocourová 6.C 

Biologická olympiáda 2014/2015 – školní kolo kategorie C 

1.místo Z.Göghová 8.C 

2.místo Š.Talanda 9.B 

3.místo K.Jansová 9.C 

 

 

2) PŘÍRODOVĚDNÝ KLOKAN 

Pořadatelem soutěže je Přírodovědecká fakulta Univerzity 

Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP 

v Olomouci. 

Soutěž proběhla v 8. a 9.ročníku v kategorii KADET, žákům jako každý rok, byl rozdán 

test se 24 úkoly, žáci vybírali jednu správnou odpověď z pěti nabízenýchmožností. Na řešení měli 

všichni 40 minut. 

Přírodovědný klokan – kategorie KADET 

1.místo David Beneš 9.C 

2.místo Ondřej Hrdlička 8.C 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 72  

3.místo Alexandra Pelikánová 9.A 

3) EKOLOGICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY – LIPKA (pracovišt ě Rychta) 

Pracoviště Lipky Rychta se nachází v historické budově v obci Krásensko na Drahanské 

vrchovině a je provozováno společně s Rezekvítkem – sdružením pro ekologickou výchovu a 

ochranu přírody. Tematickým zaměřením Rychty je krajina – její vývoj, složky, vazby a 

souvislosti v ní a vliv člověka na krajinu kolem nás. 

 Žáci naší školy každoročně absolvují projektově koncipovanou problémovou výuku. Na 

základě vlastních pozorování a zjišťování zpracovávali data, interpretovali je a vytvářeli si vlastní 

postoje k tématu. Výuka rozvíjí základní klíčové kompetence. 

 

Žáci 6.ročníku se zúčastnili programu s názvem DŽUNGLE POD NOHAMA, pozorovali 

obyčejné a všudypřítomné bezobratlé živočichy. Poznávali bezobratlé pomocí přímého kontaktu. 

Naučili se je hledat, poznávat a studovat jejich biotopové vazby.  

 

7.ročník absolvoval program ŽIVOT V KORUNÁCH STROMŮ, žáci poznávali stromy 

z hlediska jejich provázanosti s živým a neživým okolím. Studovali komu poskytují domov, co se 

děje se spadaným listím a jestli jsou nějak užitečné pro člověka. Vyzkoušeli si praktickou 

ornitologii na pozorovací plošině v koruně stromu, pozorování živých půdních živočichů pod 

mikroskopem a mnoho jiných praktických úkolů. 

 

V 8.ročníku si vyzkoušeli program RYBA NA PRÁŠCÍCH, 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. 
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4) DEN ZEMĚ 

Oslava Dne Země proběhla letos ve Wilsonově lese formou orientačního běhu doplněného 

o stanovište, na kterých žáci plnili úkoly s ekologickou tématikou.  Na nejúspěšnější týmy čekala 

v cíly odměna a všichni ostatní obdrželi alespoň malou sladkou pozornost. 

        

 

5) EXPEDICE KERBEROS 

 

Žáci 9.ročníku se zúčastnili terénní exkurze do Moravského krasu, který je největší a 

nejvýznamnější krasovou oblastí České republiky s typicky vyvinutými formami povrchového a 

podzemního krasu. Moravský kras je nejrozsáhlejším a nejvíce zkrasovělým územím České 

republiky. Krasová oblast zaujímá pruh devonských vápenců severně od Brna. Ráz zdejší krajiny 

je dán plošinami s množstvím závrtů, které oddělují hluboké kaňonovité žleby. 

Navštívili jsme Sloupsko-šošůvské jeskyně, které jsou největší zpřístupněné jeskyně v 

České republice. Tvoří je rozsáhlý komplex dómů, chodeb a obrovských podzemních propastí, 

které spojují dvě podzemní patra s výškovým rozdílem 60 metrů.  

Dále jsme prošli Punkevní jeskyně nacházející se v Pustém žlebu a nezapomněli jsme 

navštívit mohutné dómy a chodby s krápníkovou výzdobou na dně propasti Macocha. 
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6) ROČNÍKOVÉ PROJEKTY 

 

Žáci vytvářeli v průběhu školního roku projekty na společně zadaná témata, prezentace 

probíhala za využití interaktivní tabule nebou formou plakátů a většina projektů byla doplněna 

pracovními listy.  

 

 - 6.ročník:  - NEMOCI ZPŮSOBENÉ PRVOKY 

   - HOUBY 

   - UŽITEČNÝ HMYZ 

 

 - 7.ročník: - PTÁCÍ – TYPICKÝ ZÁSTUPCE ŘÁDU 

   - DOMÁCÍ MAZLÍČCI 

   - ROSTLINY NAŠICH ZAHRAD 

 

 - 8.ročník: - ZDRAVÁ VÝŽIVA 

   - PROJEKT PRVNÍ POMOCI 

   - ORGÁNOVÉ SOUSTAVY A JEJICH ONEMOCNĚNÍ 

 

 - 9.ročník: - KRYSTALOVÉ SOUSTAVY-tvorba modelů 

   - GEOLOGICKÉ ÉRY 
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- NAUČNÁ MINERALOGICKO-GEOLOGICKÁ VYCHÁZKA   

S PRAC.LISTY 

- 9.ročník - Výchova ke zdraví  

  - LEGÁLNÍ A ILEGÁLNÍ DROGY 

  - ANKETA  ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL 

 

7) SPONZOROVÁNÍ BRNĚNSKÉ ZOO 

 

V letošním roce ukončili žáci a zaměstnanci školy adopci VLKA ARKTICKÉHO. 

V adopci hodláme pokračovat, pouze budeme vybírat jiného zástupce živočišné říše. I přes 

ukončenou adopci pro nás dále zoologická zahrada připravila tradiční setkání adoptivních rodičů, 

po celý den se vybraná třída aktivně účastnila programu a zábavy v areálu zoo. 

 

 

 

8) DEN PŘÍRODNÍCH V ĚD 

Akce pro podporu přírodních věd, kterou pořádala Zoo Brno ve spolupráci se Střední 

průmyslovou školou chemickou Brno, proběhla v tradičním podzimním termínu. 

Naši školu reprezentovaly 3 týmy složené z žáků 8.ročníku. 
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9) PODPORA VÝUKY PŘÍRODNÍCH V ĚD 

Zapojili jsme se do projektu pro podporu výuky přírodních věd, který pořádalo Gymnázium 

tř. Kapitána Jaroše. Vybrané třídy 6. až 9.ročníku si vyzkoušely a úspěšně se zapojily do pokusů 

z přírodopisu, fyziky, chemie a zeměpisu. 

 

   

 

10) ZÁCHRANA ŽIVOTA 

Všichni žáci 8.ročníku si prakticky vyzkoušeli pod odborným vedením pracovníků základy 

první pomoci, blíže se seznámili s obtížnou a hlavně zodpovědnou prací záchranářů. 

Vyzkoušeli jsme si situaci, kdy dojde u postiženého k zástavě krevního oběhu a  na 

záchranu života zbývá doslova pouze několik minut. A potvrdili jsme si, že kvalitně prováděná 

laická resuscitace významně prodlužuje čas, který je vyhrazený pro účinnou záchrannou akci, až 

na dvojnásobek.  
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11) BIOSKOP-vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity 

Žáci 8.ročníku navštívili BIOSKOP  -vědecké výukové centrum Masarykovy univerzity, 

zúčastnili se kurzu s názvem DNA detektivové. 

Seznámili se se základními principy genetiky, ověřili si jak dochází k přenosu 

charakteristických znaků z rodičů na potomky a že veškeré tyto děje jsou materiální povahy. 

Účastníci kurzu se dozvěděli, co je to DNA, jakým způsobem dokáže kódovat informace, které 

jsou potřeba pro vznik člověka, a jak jsou tyto informace překládány do stavebních jednotek –

proteinů. 

       
 

12) DEN ZDRAVÍ 

Vybraní žáci 8.ročníku připravili pro mladší spolužáky z řad 3. až 5.ročníku projekt 

s názvem Den zdraví. Na stanovištích umístěných ve třídách se všichni postupně seznamovali 

s problematikou první pomoci, zdravé výživy, denního režimu a zdravého životního stylu. 
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13) STROM ŽIVOTA 

Na stěnách u ředitelny školy se podařilo za velkého přispění a úsilí vybraných žáků 9.B 

zpracovat a vytvořit vývojové linie živočichů a rostlin. 

 

     

 

14) EKOLOGIZACE ŠKOLY 

Podařilo se nastavit a hlavně udržet od začátku školního roku důsledné třídění odpadů a 

šetření elektrickou energii. Osvědčila se spolupráce s přírodopisným seminářem, jehož žáci se 

stali tzv.ekohlídkou školy, která průběžně kontrolovala dodržování zásad správného třídění 

odpadu a šetření energii. 

 

POMŮCKY 

 

V průběhu školního roku byla doplněna přírodopisná sbírka o nové školní pomůcky: 

- Vybavení na lov hmyzu-síťky, smýkačky 

- Fonendoskopy, digitální tonometry 

- Mini DNA modely 

- Pravítka na měření rychlosti reakce 
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- Stupnice tvrdosti 

- Binokulární lupy 

- Model lidského kolenního kloubu 

- Kostry-holuba, kapra, králíka, žáby, zmije 

 

 

9.10 Předmětová komise dějepisu 

Charakteristika p ředmětu: 

Předmět Dějepis postupuje ve všech třídách a ročnících podle schváleného ŠVP. 

V 6. ročníku se zaměřujeme na počátky lidských dějin a utváření prvních států, žáci se seznamují 

s nejstaršími kulturami světa. 7. ročník je zaměřen na národní dějiny (vznik a histrorie českého 

státu) v evropských souvislostech. V 8. ročníku nahlížíme na evropské dějiny s důrazem na 

prosazování lidských a občanských práv ve společnosti. 9. ročník se věnuje moderním dějinám (s 

těžištěm ve 20. století) a aktuálním problémům naší společnosti a dnešního světa. 

 

Soutěže, projekty: 

a) každým rokem se účastníme celostátní soutěže „D ějepisná olympiáda“, 

v tomto školním roce jsme jako škola zaznamenali velký úspěch, žák Václav Kotva (8.A) 

postoupil do krajského kola soutěže a celkově obsadil výborné 17. místo 

b) pokračovala dalším ročníkem již tradiční celoškolní dějepisná soutěž pro 

zájemce z prvního i druhého stupně, zajímavé úkoly s pracovními listy jsou zveřejňovány 

na dějepisné nástěnce („Přezdívky českých panovníků“, „Když železnici vládla pára“, 

„České hrady“, „Druhá světová válka“) – vyhodnocovány a koncem školního roku jsou 

pak vyhlášeni nejúspěšnější řešitelé (4 nejlepší získali věcnou odměnu) 

c) projekty: navázali jsme na tradici úspěšných dějepisných exkurzí - 

podzim 2014 Archeoskanzen v Modré (pro 6. a 7. ročník), jaro 2015 Mohyla míru (pro 8. 

ročník), jaro 2015 (pro 8. ročník) návštěva Prahy spojená s komentovanou prohlídkou 

Poslanecké sněmovny ČR 
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d) návštěvy aktuálních výstav – 6. ročník: výukový program v Anthroposu, 

7. a 8. ročník – návštěva výstavy „České korunovační klenoty“, 8. ročník – návštěva 

Petrova a stálé expozice o umění gotiky a baroka, 8. ročník – výukový program na 

Špilberku „Žalář národů“ 

e) další akce: ukázková hodina pracovnic Národního muzea v Praze 

„Muzejní kufřík“ (9. ročník), příspěvek k činnosti pro členy kroužku MENSA ČR – 

výroba ručního papíru a její historie, projekty ve třídách: „České hrady“ (7. ročník) a 

„Osobnosti 20. století“ (9. ročník), „Osobnosti antiky“ (6. ročník), „Jan Hus a husitství“ 

(7. ročník), historická procházka Brnem spojená s úkoly v terénu (7. ročník), v rámci 

učiva posílení témat zaměřených na významná výročí: 1945 – konec 2. světové války 

v Evropě a ve světě, 1815 – bitva u Waterloo (konec napoleonských válek), 1415 – 

upálení Jana Husa 

 

Materiální a technické vybavení: 

Ve všech ročnícíh využíváme vhodné učebnice nakladetelství FRAUS. Pro výuku máme 

rovněž k dispozici dějepisné mapy, atlasy a techniku (interaktivní tabule v každé učebně). 

Materiály pro výuku připavují i přímo vyučující – tvorba prezentací a pracovních listů. 

Pracujeme také s historickými texty – touto činností bychom rádi podpořili čtenářskou 

gramotnost žáků. 

 

Spolupráce s institucemi: 

Pravidelně spolupracujeme také s institucemi, které se zaměřují na propagaci a přiblížení 

témat z historie: Muzeum města Brna, Anthropos, Památník Lidice, Národní muzeum Praha, 

Židovské muzeum (pobočka Brno)… 

 

 

Další vzdělávání pedagogů: 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 81  

Vyučující dějepisu pravidelně navštěvují odborné semináře a dále se vzdělávají. Ve 

školním roce 2014/2015 např.: semináře Židovského muzea – pobočka Brno. Získané informace 

a zkušenosti jsou pak předávány dalším kolegům a využívány při práci s žáky. 

 

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.  

 

Během školního roku 2014/2015 byly zrealizovány následující akce a projekty: 

 

• Moc – člověk a totalita (zážitkové divadlo CVČ Lužánky pro žáky 9. ročníku) 

• Gotika a baroko (výukový program Diecézního muzea Brno – účast žáků 7. ročníku) 

• Jeden svět na školách – účast 8. ročníku na filmové projekci dokumentárních filmů pro 

ZŠ (témata: šikana, sociální vyloučení, chudoba, lidská práva) 

• Brno v proměnách času (výukový program CVČ Lužánky pro 7. ročník) 

• Brno a jeho historie – naučná vycházka historickým centrem Brna doprovázená plněním 

úkolů v terénu + vyplňování pracovních listů 

• jednodenní exkurze do židovského ghetta Boskovic – výklad s průvodcem pro žáky 9. 

ročníku) 
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• jednodenní exkurze pro žáky 8. ročníku do Prahy spojená s výukovým programem a 

besedou s pracovníky kanceláře Poslanecké sněmovny ČR  

• Multikulturalita – výukový program studentů FSS MU pro žáky 8. ročníků 

• Den lidských práv - výukový program studentů FSS MU pro žáky 8. ročníků 

• Na zdraví – preventivní divadlo centra prevence Podané ruce (akce pro 8. ročník 

zaměřená na problematiku závislosti na návykových látkách, zejm. alkoholu.) 

• 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  

Semináře a účast na vzdělávacích přednáškách vyučujících OV ve školním roce 

2014/2015: 

• Zvyky a tradice Židů v českém 20. století – seminář Židovského muzea v Brně 

• Lidská práva, diskriminace, rasismus – jednodenní seminář Amnesty International 

 

9.12 Předmětová komise výtvarné výchovy 

Hlavním výtvarným projektem pro rok 2014-2015 byl projekt „Body-art“  a výtvarná 

soutěž „Street art aneb graffiti“  v rámci ZŠ Sirotkova.  

Dále pak výzdoby na chodbách školy,   

 

Projekt „Body-art“ 

Projekt Body art jsme realizovali v rámci výuky výtvarné výchovy na druhém stupni. 

Koncepce projektu byla postavena tak, aby si každý z vyučujících mohl svobodně vybrat s jakou 

technikou či materiálem bude s žáky ve třídě či mimo školu pracovat, ať už to bude fotografie, 

kresba, malba, grafika, body painting, performance, výroba šperků…   

Hlavním nosným médiem celého projektu se stala fotografie. Fotografie vzniklých portrétů 

nebo performancí jsme prezentovali formou velkoplošné projekce v rámci Setkání rodičů 

s učiteli, na webových stránkách školy, školních novinách a projekcí na chodbě před učebnou 

informatiky. Sám za sebe, ale i za ostatní výtvarníky bych rád tento projekt označil za velmi 

zdařilý.  
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Výtvarná soutěž – „Street Art aneb Graffiti“ 

Jednalo se o první soutěž pouze výtvarného charakteru na naší škole. Soutěž byla určena 

pro všechny zapálené umělce a umělkyně 5. až 9. ročníků. Tento projekt jsme odstartovali 

začátkem října cestou osvěty v rámci hodin výtvarné výchovy. 

Výběr techniky byl ponechán na účastnících, ale formát díla byl zadán A3 – A2. Po 

vyhodnocení nejlepších děl, byli vítězové jednotlivých kategoriích odměněni poukazem 

v hodnotě 300 Kč na nákup výtvarných potřeb dle svého uvážení. 

Oceněná díla, ale i díla ostatních soutěžících byla nakonec vystavena na nástěnce Vv a 

zpráva o výsledcích se objevila na webových stránkách. 

 

Výherci v jednotlivých ročnících: 

 

• 5. ročník vyhrála Tereza Nečasová, 5.A 

• 6. ročník vyhrála Adéla Műllerová, 6.C 

• 7. ročník vyhrál Otta Jirka, 7.C 

• 8. ročník vyhrál Jan Bílek, 8.B 

• 9. ročník vyhrála Radka Suchomelová, 9.A 
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1. Oceněná díla ze soutěže Street art aneb Graffiti 
 

 
Adéla Műllerová, 6.C 
 

   
Jan Bílek, 8.B                                                                          Radka Suchomelová, 9.A 
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      Otta Jirka, 7.C 
 

Graffiiti – motivace: dějinný vývoj tohoto umění + teorie + ukázky.  
Technika libovolná.  

„N ěkteří žáci si nevěděli rady, jiní se k tématu postavili čelem a pak vznikly 
zajímavé práce“. 
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Mgr. Markéta Říhovská 

 

2. Zhodnocení výtvarného projektu: Body art 
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6.A; 8.B 

 
 

 
7.B; 8.C 
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Projekt Body art 

6.A; 7.B; 8.B,C; 9.C 
„Vznikly převážně malby na obličej. Děti vycházely z afrických masek, tetování, 

módního líčení, obrázků zvířat…atd. 
Vniklo přes 500 fotografií v nichž se mísí akční tvorba a body art zároveň. 

Zprvu rozpačité až jednoduché kresbičky a malůvky na ruce, vystřídaly složitější a 
mnohem nápaditější provedené  malby na obličej. Děti se do malování zapojovaly 

s nadšením, takže jsem se po chvíli stal pouhým pozorovatelem s fotoaparátem 
v ruce a fotil a fotil…☺ 

Myslím, že děti práce na tomto projektu více než bavila, což je na fotografií určitě 
vidět.“ 

 
MgA.František Dušek 
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6.C 

 

Malba na obličeje – 6.C 
- motivace – karneval v Benátkách, Rio de Janeiro a vesmír 

„Poté, co byli žáci dostatečně naladěni, vypukla malba na obličej. Meze se 
nekladly. Někteří to pojali vesele, jiní strašidelně, až hororově. 

Zprvu byli nesmělí, později vše nabíralo na intenzitě. Když byli hotovi, spokojeně 
se fotili, jednotlivě i ve skupinkách. Někteří se rozhodli nesmýt barvy a odejít v 

„masce“ domů, aby vystrašili rodiče…“ 
 

Mgr. Markéta Říhovská 
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5.A 

 
„Projektu body- art se zúčastnili všichni žáci 5.A 

Pro naše vyjádření umění tělem jsme vybrali zvířata a jejich říši. 
Vytvořili jsme z postav živé sochy zvířat a z otisků dlaně jejich pozadí. 

Výtvarným cílem bylo zapojení lidského těla do výtvarných aktivit. 
Pracovali jsme v lese a v Kaunicových kolejích. 

Projekt měl úspěch a děti bavilo sebevyjádření tělem.“ 
 

Mgr. Lenka Polická 
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5.B; 6.B; 7.A, B, D 

 

„Projekt body- art šperky“ 
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Mgr. Vladimíra Pechánková 

 

  
 

 
9.B 

Performance v lese – 9.B 
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„Žáci dostali za úkol přijít v libovolné barvě oblečení. 
Šli jsem do lesoparku, kde jsme vymýšleli různé pozice, situace, v nichž hlavní úlohu 

hrálo tělo. 
Výsledek: spousta zajímavých fotografií.“ 

 
Mgr. Markéta Říhovská 

 

Co se povedlo: 
 

 
• Perníková vánoční výzdoba – shodná pro první a druhý stupeň: pí.uč. Polická a 

Pechánková (za druhý stupeň), pí. uč. K. Gregušová, I. Košťálová (za první stupeň). 
 

  
 

 
 

• Adventní dílničky 2014 – myslím, že opět nezklamaly rodiče ani děti!   
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Adventní dílničky 2014 
 
 

• Doplnění barevnými rámy schodiště k jídelně – pí. uč. Říhovská 
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Doplnění schodiště k jídelně obrázky. Autoři: výběr 5.C pod vedením Pí. uč. M. Říhovské 

 
 

• V rámci mezipředmětových vztahů vyrobili žáci 6. ročníků v hodině českého jazyka 

loutky  – pí. uč. Říhovská 

• Nakoupili jsme 13 dřevěných, pohyblivých modelů figur  -  p. uč. Dušek 

• Vyhodnocení soutěže o nejlépe vánočně vyzdobenou třídu na škole – hodnotící komise 

pí.uč. L. Polická a Z. Košťálová 

• Zhotoven pasovací dekret pro prvňáčky – pí. uč. Říhovská 

• Vznikl  rozměrný informační plakát a také  článek ve školních novinách – p. uč. Dušek 

ve spolupráci ( Š.a K. Talandové) 
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• Malba domečků (druhá část) na chodbě k ředitelně –  pí. uč. Říhovská 
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• Označení dveří ikonou pro zástupce a řiditele školy – Autoři: D. Mikolášek, O. 

Procházka pod vedením p. uč. F. Duška. 

 

   
 

 
• Doplnění rámečků a fotek do tabla ZŠ Sirotkova – p. uč. Dušek 

• Výzdoba zdí školní knihovny – pí. uč. Říhovská, Š. a K. Talandovi 
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Nově vymalovaná a zařízená žákovská knihovna 2015 
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9.13 Předmětová komise člověk a jeho svět 

Školní rok 2014/15 byl velmi produktivním a aktivním rokem. Komise uspořádala, nebo 

zajistila řadu významných aktivit, uspořádala mnoho projektů, zdařilých exkurzí a výletů. 

 

POKOS  
     Příprava občanů k obraně 

státu. V rámci celostátního vzdělávání 

byla zajištěna akce, kterou pro naši 

školu uspořádala Univerzita obrany v 

Brně. Akce měla část teoretickou, 

která objasnila žákům význam 

připravenosti občanů k obraně státu, a 

část praktickou, ve které si mohli děti 

vyzkoušet základy první pomoci, 

protichemické ochrany, ale i 

prozkoumat vojenskou techniku, která se k obraně státu využívá. (březen 2015) 

 
ZA ČASŮ VELIKÉ VÁLKY      

     Interaktivní divadelní představení v 

prostorách školy s názvem za Časů veliké války. 

Děti tak získaly možnost seznámit se s historickými 

událostmi, oděvem, nebo zbraněmi pocházejícími z 

První světové války (listopad 2014). 

    Žáci se během školního roku pokusili 

vytvořit Facebook stránku historické osobnosti. Pro 

tento projekt museli nastudovat texty o 

historických událostech a připravit tak 

možnou komunikaci mezi několika 

historickými osobnostmi. Museli si tak 

uvědomit, zda-li se osoby mohly znát, jaké 

události se přihodily v jejich životě, a 

které je mohly zasáhnout nebo ovlivnit. 

Děti se tématu chopily s velkým nadšením 
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a vznikla spousta zajímavých prací.   

   Děti se podílely také na dalších projektech jako příklad uvedu zeměpisný projekt; projekt 

“Ovoce a zelenina” - společná 

degustace netradičních, cizokrajných 

druhů ovoce a zeleniny s besedou o 

původu a využití; nebo projekt o 

podnebných pásech, kdy opět museli 

využít svých čtenářských dovedností a 

musely se naučit chápat 

mezipředmětové návaznosti. Využili ke 

svému bádání také interaktivní 

technologie a skupinovou výuku. Vypořádali se také s projektem moje oblíbené město a nebo s 

projektem, který je učil jak chránit 

přírodu.  

 
    Žáci se svými vyučujícími 

podnikli také řadu velmi 

zajímavých výletů, exkurzí a 

besed. Pátý ročník navštívil v 

rámci tématu Člověk a společnost 

Kociánku a seznámil se s životem 

postižených. 

 

Čtvrté ročníky uspořádaly výlet do Prahy s tématem po stopách Karla 

IV. Tradičně jsme nesměli zapomenout na návštěvu planetária. 

Opomenuto nezůstalo ani centrum VIDA. Jako další si dovolím 

pouze vyjmenovat z velkého množství akcí jen několik: “Den zvířat” 

proběhl během května na Kraví hoře, návštěvu Anthroposu, 

edukativní vycházky jarním Brnem, návštěvu Židovského kostela, 

celodenní výlet na Býčí skálu, besedu v knihovně - Cesta do pravěku, 

návštěvu Jurkovičovy vily v Brně a další.  Věříme, že v příštím roce 

se nám opět podaří uspořádat množství zajímavých aktivit. 
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9.14 Předmětová komise hudební výchovy  

1.prosince proběhnul v KD Rubín vánoční výchovný koncert známého muzikanta Tomáše 

Kočka a jeho "Orchestru". Koncert se zařadil mezi nejkvalitnější hudebních akce pro žáky naší 

školy. Spojení koled, lidové hudby, sborového zpěvu a strhujících bubenických sól je ojedinělou 

a unikátní záležitostí. Domluva vystoupení byla velmi složitá s ohledem na profesionalitu 

Tomáše Kočka a tedy vyšších finančních nároků, ze kterých však skvělí muzikanti naštěstí v 

závěru ustoupili a koncert se tak mohl úspěšně uskutečnit pro 15 tříd naší školy. Koncert byl 

kladně hodnocen žáky i vyučujícími. 

Vybrané třídy 6. a 7. ročníku v průběhu roku opět navštívil skvělý africký muzikant Morris, 

se kterým naše škola spolupracuje již několik let. Žáci měli možnost poznat jak k hudbě 

přistupují v pro ně exotické části světa, že je tam hudba víc o vnímání rytmu a vnitřním prožitku, 

a také se dozvěděli spoustu informací o africké kultuře, životu a současných problémech. Vše je 

dnes maximálně aktuální, tudíž pro naše žáky velice přínosné. 

 Ve 2. pololetí navštěvovala hodiny HV studentka na praxi z pedagogické fakulty. Kromě 

mnoha náslechů sama odučila i 10 vyučovacích hodin. Tuto spolupráci chválím a hodnotím 

pozitivně, 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.  

Vyučující HV připravil klavírní aranže pro vystoupení pěveckého sboru žáků 1.stupně pod 

vedením p. uč. Bínové na dvoře školy. Aranže byly naprogramovány a nahrány na keyboardu 

Yamaha PSR-640. Koncert byl krásný a setkal se s úspěchem.  

Byly dokoupeny nové zpěvníky Já písnička 4. díl, což přispěje k efektivnější výuce 

vokálních činností v hodinách HV. Písňový repertoár je neustále rozšiřován, ve šk. roce 

2014/2015 především o písně z nejnovějšího 5. dílu zpěvníku Já písnička, dokoupeného školou v 

závěru loňského šk. roku.  

Žáci pracovali na mnoha projektech, v souvislosti s aktuální učební látkou jednotlivých 

ročníků. 5. třída pracovala na projektu o A. Dvořákovi. Žáci 6. tříd vyráběli vlastní hudební 

nástroje. Nejkrásnější z nich byly vystaveny ve vitríně v jídelně školy. Žáci 8. tříd pracovali na 

projektech, mapujících dějiny klasické hudby od renesance po 20. století, a slavné skladatelské 

osobnosti z dějin artificiální hudby. Žáci 9. tříd zpracovávali projekty na slavné osobnosti z dějin 

populární hudby a na hudební styly nonartificiální hudby. Pracovali samostatně i ve skupinkách. 
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Mnohá díla našich žáků jsou skutečně velmi kvalitní (například bratři Talandové) a jsou 

vystavena v prostorách školy. 

Ve školním roce 2014/2015 žáci v hodinách Hudební výchovy opět zažili spoustu pohody a 

hudebního relaxování (například při vokálních činnostech), ale i mnohé nové informace z široké 

oblasti hudebních dějin.  

 

9.15 Předmětová komise informatiky 

1) Členové komise 

Josef Maleček, Jan Pečenka, Marcela Cvrkalová, Pavel Přikryl 

Všichni členové vyučují informatiku v naší škole už několik let, mají dostatek zkušeností 

s výukou. 

 

2) Školní akce PK 

Jako celoškolní akce byly uspořádány dvě aktivity. Zaprvé to byl třetí ročník soutěže 

Krátký vedení, což je obdoba soutěže Riskuj! resp. Jeopardy. Účastní se jí vybrané třídní týmy. 

Jedno kolo zahrnuje 35 otázek z různých oborů lidské činnosti. K realizaci jsou využity 

technologie firmy Promethean – interaktivní tabule ActivBoard a odpovědní systém ActiVote. 

Každá týden se odehrál jeden souboj a vyřazovacím způsobem byl určen před koncem 

kalendářního roku vítěz. Vítězem loňského ročníku se stala třída 9.B. Vítězný kolektiv vyzval k 

soupeření tým složený z pedagogů a i v tomto utkání zvítězil.  

Druhou akcí byla fotosoutěž, která se konala v období duben - květen. Na rozdíl od 

předchozích pokusů se tentokrát soutěž díky dostatečné publicitě těšila velikému zájmu. Celkem 

se soutěže za její trvání zúčastnilo 17 soutěžících s celkem 183 fotografiemi. 

    
Kolo 3: příroda, autor David Menšík Kolo 4: pohyb, autor Ondřej Hrdlička 

Porota složená z vyučujících a jednoho žáka 9. třídy (Šimon Burget) vyhlašovala vítěze 

jednotlivých kol (témat) a celkovým vítězem se stala Denisa Klimešová z 8.A.  
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Za aktivitu s celoškolním dopadem lze považovat také vydávání Školních novin. O 

přípravu a vydání se opět starali žáci 9. ročníku navštěvující předmět Využití informačních 

technologií.  

 

3) Novinky ve výuce informatiky 

Novinkou pro další školní roky je v informatice zavedení výuky jakýchsi základů robotiky. 

Za pomoci stavebnic LEGO Mindstorms můžeme předvádět programování „naživo“, takže žáci 

vidí skutečný dopad svých změn v programu na chování robotů sestavených ze stavebnic buď 

podle návodů nebo podle vlastní fantazie. Stavebnice byly zakoupeny za přispění Klubu rodičů, 

jehož někteří zástupci se s LEGO stavebnicemi seznámili v rámci setkání rodičů s učiteli na 

školním dvoře v závěru loňského školního roku. Mimo výuku v hodinách informatiky bude od 

příštího školního roku přístupný také kroužek programování LEGO robotů určený pro děti 

druhého stupně. 

U kabinetu informatiky jsme instalovali sběrné místo odpadu použitých baterií, které se 

velmi osvědčilo, za školní rok jsme sebrali asi 13 kg tohoto odpadu. 

 

4) Prostor ke zlepšení činnosti 

Stále je slabším místem publicita předmětu a akcí pořádaných PK. Ale je nutno uznat, že se 

v tomto ohledu lepšíme a díky zveřejňování informací s dostatečným předstihem se nám daří 

informovat žáky o poznání lépe než v minulých letech.  

 

9.16 Předmětová komise tělesné výchovy 

Předmět Tělesná výchova se vyučuje podle ŠVP, který vypracoval kolektiv učitelů tělesné 

výchovy a ve kterém jsme se snažili podchytit základy výuky kolektivních sportů, rozvoj 

osobnosti dítěte, rozvoj tělesných dovedností, morálních vlastností a vědomostí v oblasti sportu. 

Dle tohoto ŠVP je v 6. ročníku mimořádně o jednu vyučovací hodinu TV více. V ostatních 

ročnících je hodinová dotace po dvou hodinách. Jako jeden z volitelných předmětů v osmém a 

devátém ročníku je zavedena pohybová výchova. Jedná se o 2 hodiny tohoto předmětu pro žáky 

v osmém ročníku a 2 hodiny pro žáky v devátém ročníku. V pohybové výchově, která je 

rozšířením standardní tělesné výchovy, se žáci seznamují s  pohybovými aktivitami na které není 

v klasické hodině prostor, respektive na které není dostatek času. Např. s bruslením (lední hokej), 

plaváním, jízdou na kole atd. Samozřejmě je čas i na nácvik a pilování ostatních kolektivních her: 
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volejbal, futsal, florbal, basketbal, basebal, stolní tenis atd. Je velkou výhodou naší školy, že pro 

všechny tyto sportovní činnosti máme pro žáky dostatek vybavení a sportovního materiálu.  

Z materiální 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 (gólmanský dres + helmy), basebalové rukavice + míče a pálky, 5 

mobilních stolů na stolní tenis. Disponujeme i výbavou pro netradiční sporty – ringet, tchoukball, 

frisbee, indiaky, gymbaly atd. Taktéž se můžeme pochlubit výbavou pro gymnastiku - žíněnky,  

malou trampolínu, gymnastický koberec, šv.bednu (molitanovou). V letošním roce jsme navíc 

pořídili další 3ks cvičební pomůcky BOSU, máme celkem 18ks těchto cvičebních pomůcek. 

V nabídce pro žáky je též velmi málo známý flowin (10ks). 

 

Jsme rádi, že všechny tyto pomůcky jsou k dispozici nejen žákům v hodinách Tv, 

v Pohybové výchově, ale též i v odpoledních sportovních kroužcích. Jmenujme např. kroužek 

stolního tenisu, kroužek florbalu a kroužek golfu, který realizujeme díky 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 jako místnost, kde probíhají různé sportovní kroužky a cvičení pro 

veřejnost. Škola též disponuje malou, ale velmi dobře vybavenou posilovnou. Jsou zde umístěny 

posilovací stroje, rotopedy, stopery a dva veslovací trenažéry. Ve velké tělocvičně probíhá výuka 

kolektivních sportů (bohužel nedisponuje potřebnými rozměry, takže výuka probíhá v omezeném 

rozsahu a spíše se zaměřujeme na rozvoj individuálních dovedností v daných sportech). 

K dispozici je i školní dvůr s tartanovým povrchem, využívaný zejména pro kolektivní hry. 

Bohužel jen za pěkného počasí  a tedy relativně krátkou část školního roku. 

V současné době se vedení školy snaží prosadit projekt na výstavbu nové  tělocvičny, která 

by sloužila i žabovřeské veřejnosti. Je zpracována architektonická studie a v současné době je 

zpracovávána projektová dokumentace, potřebná k získání peněz z EU, města Brna, Ministerstva 

školství. Doufejme, že vše dobře dopadne a v nejbližší době se začne stavět, neboť škola s cca 

760 žáky by si určitě zasloužila, aby sportovní zázemí bylo na odpovídající úrovni a respektovalo 

dnešní potřeby! Mělo by to být i prioritou žabovřeské radnice, jelikož tato tělocvična by sloužila i 

žabovřeské veřejnosti. 

Prostorové nedostatky se snažíme kompenzovat odborností ve výuce Tv. Odrazem naší 

odbornosti a vysoké úrovně výuky je například spolupráce s Masarykovou univerzitou - Fakultou 
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sportovních studií - při praxi jejich studentů. Studenti se učí učit formou náslechů s následnými 

menšími samostatnými výstupy, 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 

oběma směry. Jak pro nás učitele, tak pro studenty a samozřejmě i pro žáky, pro které je to vítaná 

změna.  

 

O sportovním nadání našich dětí a též o vysoké úrovni výuky svědčí i dosažené úspěchy 

našich žáků ve sportovních utkáních s různými brněnskými školami. Naši žáci se zúčastňují 

většiny sportovních soutěží, které se pořádají v rámci města Brna. Ať pod hlavičkou AŠSK (jsme 

členy) nebo z iniciativy jednotlivých škol. Jedná se o soutěže ve šplhu, florbalu, basketbalu, 

atletiky nebo kopané.  

 

Z našich  sportovních úspěchů jmenujme: 

• 1. místo ve šplhu o tyči v kategorii družtev – obvodní kolo 
• 1. místo v turnaji vybíjená - kategorie dívky – obvodní kolo 
• 1. místo v turnaji vybíjená - kategorie dívky – městské finále 
• 1. místo v turnaji vybíjená - kategorie dívky – krajské finále 
• 9. místo v turnaji vybíjená - kategorie dívky – republikové finále 

 

• 3. místo v turnaji ve stolním tenise –okresní kolo 
• 1. místo v basketbalu – starší dívky – okresní kolo 
• 2. místo v krajském kole plážového volejbalu – Neradílková, Janečková  
• 3. místo v krajském kole plážového volejbalu – Polická, Podsedníková 
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• 1. místo turnaj v basketbalu – starší žáci – okresní kolo 

 

• 8. místo v OVOV 

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

 

Z dalších sportovních akcí jmenujme : účast na florbalovém turnaji na ZŠ Tuháčkova, 

účast na florbalovém turnaji mladších žáků – ZŠ Novolíšeňská, městské kolo v soutěži šplh o 

tyči, plavání ml. a starších žáků, stolní tenis.     

Pro naše žáky jsme uspořádali školní turnaj ve stolním tenisu ve dvou kategoriích – mladší 

6. a 7. třída a starší 8. a 9. třída hoši, dívky.  Systémem pavouk jsme se dostali k vítězům 

jednotlivých kategoriích.  

V rámci celoškolního projektu probíhá během roku testování žáků pomocí 

standardizovaných testů na zjištění síly, obratnosti, vytrvalosti a rychlosti. Nejlepší výkony se 

evidují jako rekordy školy. 

Rád se zmíním o oblíbeném zimním výcvikovém kurzu pro sedmý ročník. Žáci si mohou 

vybrat, zda se budou zdokonalovat na lyžích či snowboardu. Letošní zima k nám byla shovívavá 

a po loňském lyžařském fiasku se nám letos podařilo uspořádat plánované tři  kurzy ve Starém 

Městě pod Sněžníkem v lyžařském středisku Kunčice. První kurz byl pro žáky 8.ročníku, kteří se 

v sedmičce díky nepřízni počasí nedostali na kurz. Zbývající dva kurzy byly již plně v režii žáků 

ze zbývajících čtyř sedmiček (7AD a 7BC). Celkově se všech tří kurzů zúčastnilo 110 dětí. Ve 

školním roce 2014/2015 jsme ještě jednou vyjeli za sněhem a to na výběrový kurz do rakouských 

Alp –  do lyžařského střediska Tauplitz.  

Pro žáky 9.tříd jsme uspořádali 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. 

 Sportovní tečkou na závěr je celoškolní sportovní akce: Den sportu. Letos proběhl 

v posledním týdnu v červnu. Smyslem tohoto sportovního dne je přiblížit dětem některá 

sportovní odvětví, se kterými nemají možnost se v běžné výuce potkat – golf, jízda na kajaku, 
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zumba, fitness, pétanque, in – line bruslení, minigolf, beachvoleybal, nohejbal, netradiční sporty, 

cyklistika atd. Děti si vybírají dle svého zájmu jednu celodenní nebo dvě půldenní aktivity.  

Celý kolektiv vyučujících TV pevně věří, že na dosažené úspěchy v příštím roce opět 

navážeme a že se žáci v hodinách TV nejen něco nového naučí, zocelí svá těla, ale že si také do 

života odnesou poznatek, že sport je zábava a příjemný způsob trávení volného času. 

9.17 Předmětová komise fyziky 

Cílem naší práce je seznámit žáky  s naším předmětem 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.  

 

Ve školním roce 2014/15 se jednalo o následující projekty: 

 

• 6. ročník.  Měření teploty – žáci se zaobírali jednotlivými způsoby měření teploty. 

Výsledkem práce bylo poukázat na výhody a nevýhody jednotlivých způsobů 

s přihlédnutím na rozsah měření.  

 

• 7. ročník.  Těžiště – žáci vytvořili z dostupných materiálů závěsné soustavy, které 

navazovaly na sebe a vzájemně se ovlivňovaly. Kromě vyhledávání polohy těžiště 

práce u žáků se rozvíjela i manuální dovednost. Některé soustavy kromě 

funkčnosti  vykazovaly i estetickou úroveň zpracování.  

 

• 8. ročník. Gyroskop – cílem práce bylo poukázat na gyroskopický efekt (klopný 

moment) u rotujících předmětů. Zadání práce umožňovalo  zpracování v celém 

rozsahu možností, a to od nejjednodušších konstrukcí až po nejsložitější s vlastním 

pohonem a závěsným kardanovým křížem. Některé žáky vyrobené gyroskopy  se 

již opravdu blížily gyrokompasu.  

 

• 9.ročník. Co je ve filmech špatně – smyslem práce bylo pohlédnout na filmovou 

produkci kritickým okem a vybrat z filmů záběry, které jsou v rozporu 

s fyzikálními zákony. Žák měl nejen najít chybu ve filmu, ale taktéž vysvětlit co je 
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špatně a proč. Jednalo se samozřejmě o filmy, ve kterých jejich tvůrci nedělali 

chyby záměrně ( scifi atd.). 

 

Žáci naší školy se taktéž pravidelně účastní Fyzikální olympiády a Archimediády. Ty 

jsou rozděleny do dvou kol. První kolo – domácí, žáci vypracovávají samostatně doma a 

využívají konzultací s vyučujícími. Tyto konzultace jsou pro žáky největším přínosem. Domácí 

kolo vypracovávají žáci v horizontu několika měsíců a následně odevzdají vyučujícímu. Po 

vyhodnocení výsledků jsou přihlášení do oblastního kola. 

Loňský školní rok jsme byli úspěšní v městském kole Fyzikální olympiády v kategorii E. 

V konkurenci žáků víceletých gymnázií náš talentovaný žák Václav Zvoníček obsadil krásné 

čtvrté místo (od třetího jej dělil jediný bod). Úspěšnými řešiteli olympiády se stali žáci – 

Hrdlička, Bém, Markesová, Raška . 

           Pro zpestření výuky byly v celém rozsahu využity soupravy Voltík . Zvládnutí učiva a jeho 

přenos do praxe jsme si ověřili v laboratorních pracích a na našem fyzikálním cvičišti na školním 

dvoře. Výsledky jednotlivých měření zaznamenávali žáci do předem přichystaných pracovních 

listů. 

         S žáky jme navštívili festival vědy v planetáriu na Kraví hoře a v pavilonu „D“ 

brněnského výstaviště pak Vědecký park. Při těchto akcích a výuce jsme využívali 

mezipředmětových vztahů – M,Ch. Př, Zem, Děj. 

Učivo ve všech ročnících jsme ukončili v souladu s časovým a tematickým plánem 

 

9.18 Předmětová komise praktických činností a domácnosti 

Výuka probíhala v daných předmětech podle tématických a časových plánů. 

Záměry jednotlivých vyučujících byly splněny a dané projekty dokončeny, nebo 

rozpracovány a přesunuty do dalšího školního roku. 

Změna časové dotace v předmětu Domácnost probíhala bez problémů. 

 

Volba povolání: učivo probráno, žáci získali kompletní 

informace důležité pro výběr střední školy, naučili se pracovat 

s atlasy škol, vyplňovat přihlášky, seznámili se s webovými 

stránkami, které jim pomohou při výběru škol. Během roku 

navštívili některé střední školy, udělali si přehled o tom, co by je 

mohlo zajímat. 
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Praktické činnosti: žáci v letošním roce vyráběli praktické výrobky,( dóza, svícen…) 

seznámili se s užitým uměním, navrhli a vyrobili krmítko pro ptáky, nejzdařilejší byly 

instalovány dětmi ze školní družiny do Wilsonova lesa, dále vyrobili žetony pro stolní hry, 

podložky pod nápoje … 

Plánovaná exkurze do Dýhárny v Rosicích byla naplánována na příští školní rok z důvodu 

časové náročnosti výroby krmítek. 

 

Domácnost: v letošním roce se výuka v tomto předmětu zabývala ekologií v domácnosti, 

šetrným přístupem k životnímu prostředí a věcmi s tímto propojenými ( zdravý životní styl, super 

potraviny, skladba zdravého jídelníčku, bio potraviny…) 

Děvčata navštívila v rámci hodin Domácnosti  Farmářský trh a seznámila se se sezoními 

potravinami, které byly následně použity k přípravě pokrmů. 

 

 
  

VÁNOČNÍ PERNÍČKY – práce děvčat z 8.ročníku 
 

    V předmětech  Prč a PD rozvíjíme s dětmi základní dovednosti  a manuální zručnost, 

které mohou využít v praktickém životě, seznamují se s nářadím a jeho použitím, vedeme je 

k ekologickému myšlení.  

    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 2014/2015 

Školní metodici prevence:  Mgr. Zuzana Košťálová (I.stupeň) 

Mgr. Andrea Janotová (II. stupeň) 

 

V rámci minimálního preventivního programu proběhly na I. a II. stupni minulý školní rok 

následující programy pod vedením školního sociálního pedagoga Simony Řádkové a některé pod 

vedením studentů oboru sociální pedagogiky PdF MU. 

Programy se uskutečňovaly na základě požadavků třídních učitelů, kteří se potýkali s 

daným problémem ve své třídě. 

 

1. B (březen 2015) – téma: kamarád, 45 minut 

Průběh realizované činnosti:  

- Cvičený medvěd (zahřívací hra) – Na začátku je dětem položena otázka: Co byste dělali 

se cvičeným medvědem? (děti napadlo například použít jako deštník, naučím ho číst a psát, bude 

mě vozit do školy) 

- Kdo jsem? (vzájemné představení) 

- Bingo (zjišťování nových informací o svých spolužácích) 

- Kdo je kamarád – mentální mapa na téma kamarád a malování představy kamaráda 

(týmový práce) – jak si děti představují kamaráda, jak se chová jejich kamarád 

Reflexe: Lekce byla uskutečněna na základě požadavku třídní učitelky, aby se děti více 

poznaly a společně se zamyslely nad tím, co znamená mít kamaráda, být kamarádem. 

 

2. B (červen 2015) – téma: vyčleňování z kolektivu, 90 minut (lekci provedli studenti PdF 

MU – obor sociální pedagogika – dramatická lekce pod vedením jejich metodičky) 

Průběh realizované činnosti: „Co dělá člověka odlišným? Jak se k takovému člověku staví 

ostatní? Byli jste někdy smutní, protože jste si připadali sami? Vydejte se s námi přímo do 

příběhu zvířátka, které bylo jiné a bylo výjimečné. Nikdo nesmí zůstat sám!“ 

 

2.C (listopad 2014) – téma: spolupráce, 90 minut 

 

3. B (březen 2015) – téma: vztahy ve třídě - manipulace, 45 minut 

Průběh realizované činnosti: 

– Představení sociálního pedagoga a smyslu dnešního setkání  
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- Cvičený medvěd 

- V čem jsme stejní 

Žáci mají u sebe papír a tužku, prochází se po třídě a na tlesknutí či jé znamení se zastaví 

a spojí se s nebližším spolužákem. S ním musí zjistit, co mají společného. Napíší si na papírek a 

domalují do tvaru listu, květu anebo plodu. Poté vystřihnou a nalepí na připravený papír, kde je 

již nakreslený kmen stromu. Společně vytváříme korunu stromu. Poté to uděláme ještě dvakrát či 

třikrát, aby si mohli popovídat s co nejvíce spolužáky. Sedneme si zpátky do kolečka a celou 

aktivitu si spolu projdeme a řekneme si, jak dopadli, co měli společného a co odlišného. Zda nám 

to přišlo zábavné anebo naopak nás něco překvapilo. 

– Pokušitel (hra na navození tématu manipulace a závislosti) 

- Společně si řekneme, co znamenají slova manipulace (brainstorming), v jakých situacích 

se projevuje, jak ji můžeme rozeznat a jak se můžeme bránit. Zažili jste manipulaci, využíváte 

manipulaci, když se bavíte se svými kamarády. Pokusíme se o mentální mapu, uvidíme podle 

času 

Reflexe: Lekce byla realizována na základě jejího požadavku, neboť pozoruje, že třída 

nedrží jako jeden celek, jsou zde tendence některých jedinců k ovládání svých spolužáků. S třídní 

učitelkou jsme se domluvily na další třídnické hodině. 

 

3. B (květen 2015) – téma: spolupráce, vztahy ve třídě, 90 minut 

Průběh realizované činnosti: 

- Klíče - sedli jsme si do kroužku a měli u sebe naše klíče, vzájemně jsme si je ukázali a 

představili a pojmenovali - zjištění, že i klíče, čipy, přívěšky o nás mohou něco říci 

 - Psaní jména šifrou - na papír napsali své jméno, ale trochu zkomoleně: pozpátku a bez 

souhlásek. Dají papír do klobouku a pak si losují a mají uhodnout, kdo je tam napsaný - vytvoří s 

tím člověkem dvojici (tahají postupně) 

 - Inzerát - Děti se tedy díky předchozí aktivitě rozdělily do dvojic a zpovídali svého 

kamaráda tak, aby měly dost podkladů, ab jej mohly představit ostatním spolužákům.  

  - Kooperativní míček - Stojíme v kolečku a předáváme si míček, vždy když máme míček 

v ruce, řeknu své jméno. První kolo dáme za nějakou dobu a pak se snažíme čas zkrátit.  

Reflexe: Děti se krásně zapojovaly, nebály se vést rozhovor s někým, s kým se například 

moc nebaví a byly naprosto úžasné při aktivitě Inzerát – prezentovaly svůj inzerát před celou 

třídou (nikdo se tomu nevyhýbal). 
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3. C (říjen 2014) – téma: vztahy ve třídě, agrese a agresivita – zlost a jak s ní pracovat, 

90minut 

Průběh realizované činnosti: 

- Bingo - hra na rozehřátí  

- Představení pojmů - hněv, agrese, agresivita, šikana 

- Vytvářet tlak - vytvoříme kruh  vždy dva v kruhu a snaží se vzájemně vytlačit 

- Semafor - ukázka toho, jak mohou děti pracovat s hněvem - připodobnění k semaforu - 3 

barvy - 3 stupně vnímání. 

- Sepíšou situace, kdy se hněv, agrese projevují ve škole (mohli, ale taktéž se nemuseli 

setkat) 

- Závěr - doplňování vět (Mám pocit..., Dnes jsem zjistil..... Všiml jsem si, že.... Je mi 

dobře z toho, že... 

Reflexe: Lekce uskutečněna na základě požadavku třídní učitelky, kdy hlavním zájmem 

bylo vysvětlit dětem, rozdíl mezi agresí, zlostí a nabídnout jim možnost, jak mohou pracovat 

s vlastním hněvem, aniž by někomu ublížili (řešila situace stížností rodičů na nevhodné chování 

dvou dětí ve třídě) 

 

4. B (červen 2015) – téma: vyčleňování z kolektivu, 90 minut (lekci provedli studenti PdF 

MU – obor sociální pedagogika – dramatická lekce pod vedením jejich metodičky) 

Průběh realizované činnosti: „Co dělá člověka odlišným? Jak se k takovému člověku staví 

ostatní? Byli jste 

někdy smutní, protože jste si připadali sami? Vydejte se s námi přímo do 

příběhu zvířátka, které bylo jiné a bylo výjimečné. Nikdo nesmí zůstat sám!“ 

 

5. A  (listopad 2014) – téma:  ohleduplnost, spolupráce, respekt, seznámení se, adaptace 

v novém kolektivu 

Průběh realizované činnosti: 

– představení práce sociálního pedagoga a hodiny (cíl – abych se s nimi seznámila a trochu 

je poznala, neboť budeme spolupracovat) 

– Natáčíme film: Rozdělím děti do skupinek a každá skupinka si vybere jeden z filmových 

žánrů (western, komedie, romantický příběh, horor, pohádka, telenovela, akční film, Děti nacvičí 

a předvedou krátkou scénku. Ostatní pozorně sledují a mají uhodnout, co představují – jaký žánr  

– Honba za lidskými poklady (obdoba aktivity Bingo) 
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- Společný obraz - Aktivita na odpočinutí. Zároveň jsme mohli sledovat, že někdo zůstával 

u obrázku a dirigoval pak ostatní.  

– Operace srdce (Jste chirurg a máte rozhodnout, komu bude transplantováno srdce. 

Nejdřív sám za sebe a pak ve dvojici a následně ve čtveřici. Prezentace ostatním spolužákům. 

Řešíme důvody, které nás berou k výběru, a postup domluvy. Bylo těžké se s druhým domluvit 

na jednom? Ustoupil (a) jsem anebo jsem spíše prosazovala svůj názor? 

– Pětilístek (zhodnocení – popis na konci textu)   

Reflexe: Lekce byla zrealizována na základě požadavku třídní učitelky, která od začátku 

s žáky řešila kázeňské problémy a nevraživé chování k sobě navzájem.  

 

5. C (listopad 2014) – téma: šikana, 45 minut 

Průběh realizované činnosti: 

- Tečkovaná - Žáci si stoupnou do kolečka  zavřou oči. Lektor jednotlivým přilepí na čelo 

tečku různých barev. Mám připravené minimálně čtyři barvy a jednu tečku jedné barvy (černá). 

Tu jednu tečku dávám někomu, kdo obstojí to, že bude sám. Pozor na pocity, které mu že 

vyvolávat. Po nalepení teček děti otevřou oči a mají se seskupit podle barev bez toho aniž by 

promluvili.  

 – Zeď nápisů - každý žák dostane papírek, na který mají napsat větu, která začíná: „Šikana 

je………… 

Jakmile mají všichni dopsáno, lektor děti rozdělí do skupinek a skupinky spolupracují a na 

papír většího formátu mají zpracovat všechny názory, které v jejich skupince zaznějí. Poté jejich 

výslednou práci nalepí je na jeden velký papír a prezentují ostatním spolužákům 

– Debata na tématem šikana 

Reflexe: Lekce byla realizovaná na základě incidentu ve třídě, který byl zprvu nazýván jako 

šikana, ale o šikanu se nejednalo. Žáci ve třídě měli až překvapivě reálný pohled na šikanu a 

nepřátelské vztahy mezi spolužáky. Mnozí z nich se se šikanou již setkali (ať už to byli žáci 

z nižší ročníků na ZŠ Sirotkova anebo byli z jiných tříd). Ocenila jsem jejich otevřený přístup 

k tématu a taktéž to, že se nebáli před svými spolužáky prezentovat svůj názor na šikanu a své 

představy o tématu. Příklady aktivity Zeď nápisů: 

Šikana je ubližování druhým. 

Šikana je když někdo někomu bere věci, a nechce mu je dát zpět. 

Šikana je když je jedno silnější dítě šikanuje to slabé, je to moc škaredé, bije ho, bere mu 

věci, svačinu, vyhrožuje mu. 

Šikana je ,když je někdo šikanovaný, zneužívaný, vydírán a všichni si z něj utahují. 
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 Většinou ten, kdo je šikanovaný, tak je tlustší, má brýle nebo je z chudší rodiny. 

 

Šikana je strašná věc, když někdo někomu ubližuje (fyzicky, mentálně), kolektiv útočí na 

jednoho. 

Jednotlivec se cítí sám a hledá pomoc v druhých. Nikdo by nechtěl být šikanován a nikdy 

bychom to neměli nikomu přát. 

 

Šikana je škaredá vlastnost. 

Šikana je příšerná věc, kterou bych nikomu nepřál(a). 

Šikana je, když někdo někomu škodí, nadává mu, bezdůvodně ho bije nebo je na něho 

vulgární. 

Šikana je něco, co by se nemělo povolovat. 

Šikana je, když někdo někomu dlouhodobě ubližuje. 

 Šikana je špatná věc. 

Šikana je, když se někdo k někomu chová hnusně, nebo ho obtěžuje.  

Šikana je když vám někdo úmyslně ubližuje a přitom se směje i přitom si říká, že je ne. 

 

Šikana je když někoho odhazujeme od kolektivu v horším případě i škodíme. 

Šikana je, když někdo nemá rád někoho jiného. 

 

Šikana je, když někdo někomu vyhrožuje, ztrapňování osobních problémů, vyhrožování. 

Šikana je špatná věc, jedná se o urážení. 

Šikana je, když se dva a více lidí spiknou proti jednomu. 

Šikana je ponižování. 

 

5. D (prosinec 2014) – téma: třídnická hodina - spolupráce, necelých 45 minut 

Průběh realizované činnosti: 

- O sušenky 

- představení sociálního pedagoga 

- Okenice (spolupráce v týmech beze slov spojená s kresbou) 

- Líbí se mi/Nelíbí se mi 

Reflexe: Realizace na žádost třídního učitele, který byl po celou dobu přítomen lekci, 

jelikož se mu nelíbilo, jak spolu žáci vycházeli a jak se k sobě chovali (dost na sebe křičí a to se 

projevilo i během lekce). Zároveň dochází k vyčleňování jednoho žáka z třídního kolektivu.  
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Ke zjišťování aktuálního stavu sociálně negativních vlivů ve školním prostředí jsou 

využívány např. schránka důvěry, třídnické hodiny, hodiny předmětů výchovného charakteru a 

konzultační hodiny školních metodiků prevence a výchovné poradkyně školy Mgr. Kláry 

Helanové. 

 

Školní metodik prevence doporučoval jednotlivým učitelům vhodná témata preventivních 

programů a zodpovídal za jejich realizaci. Konzultoval s pedagogy výchovné i výukové problémy 

žáků a při jejich řešení spolupracoval s rodiči, pedagogickým sborem, výchovným poradcem, 

vedením školy a PPP.  

 

Po absolvování programu byla realizována zpětná vazba pomocí diskuse, která byla vedena 

s odstupem času třídním učitelem daného kolektivu, ve kterém se program uskutečnil. Zprávu 

předali učitelé školnímu metodikovi prevence. Zápisem v třídní knize bylo doloženo, že se 

program uskutečnil. 

 

Pedagogové se věnovali v rámci výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních 

dovedností, učili podle principů a metod v rámci kompetence školy. Prováděli průběžnou 

diagnostiku žáků a třídy, na pedagogických radách vzájemně hodnotili a konzultovali případné 

problémy a navrhovali opatření. 

 

Třídní učitel byl celý rok v kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních 

schůzek, hovorových hodin, osobních setkání a dalších možností komunikace. 

 

Ředitel školy sledoval efektivitu prevence sociálně patologických jevů, problémy 

v kontextu celé školy, dělal personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve 

škole, svolával v případě potřeby výchovnou komisi za účasti rodičů, příslušných pedagogů, 

pracovníků orgánů péče o dítě, psychologů apod. 

 

Prevence sociálně nežádoucích jevů prostupovala tematickým plánem I. stupně a byla 

mezipředmětově koordinován. V rámci minimální prevence na škole probíhaly vzdělávací i 

výchovné akce v následujících předmětech: 

 

Čs: 
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Dopravní výchova (Bezpečná cesta, Jak se pohybuji na ulici) 

Rodina, mezilidské vztahy 

Pravidla slušného chování, základní lidská práva a povinnosti 

1. pomoc (zásady), osobní hygiena 

„Řekni drogám ne“  

Šikana 

Zdravá výživa, zdravý životní styl 

Ochrana životního prostředí, přírody, Den Země 

Třídění odpadu 

Beseda s Policií ČR 

Záliby a volný čas 

Ochrana zdraví (prevence návykových látek) 

Chráníme si svoje tělo (zdravý životní styl) 

 

Čj: 

„Čím chci být“ 

Popis pracovního postupu (prevence úrazů) 

Jíme zdravě, příprava zdravého jídla 

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

Jsme různí a přece jiní 

Jíme zdravě, pracovní postup 

 

Tv: 

psychomotorické hry 

záliby a volnočasové aktivity 

dopravní hřiště 

 

Vv: 

Moje rodina 

Chráníme životní prostředí 

Vánoce, svátky, obyčeje 

 

Podle potřeby byla zařazena prevence aktuálně do výuky, případně byl osloven školní 

metodik pro zajištění vhodného programu k řešení dané situace nebo sociální pedagog školy. 
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Další preventivní opatření byla realizována na II. stupni formou projektů nebo projektových 

dnů nebo v třídnických hodinách: 

 

• 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) 

• Záchrana života – žáci 8. ročníku byli seznámeni se základy první pomoci ve 

spolupráci s USZS Brno 

• Květinový den – sbírka Ligy proti rakovině – prevence nádorových onemocnění 

(aktivní zapojení žáků II. stupně na veřejné sbírce) 

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

prostředí, přírodě 

• Den sportu – rozvoj vzájemné empatie, spolupráce, pravidel fair play 

• Terénní výuka v Jedovnicích – vzájemná spolupráce a chování v přírodě 

v krizových situacích 

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

• Thanksgiving Day – multikulturní výuka v 9. ročníku 

• Multikulturalita – výukový program studentů FSS MU pro žáky 8. ročníků 

• Den lidských práv - výukový program studentů FSS MU pro žáky 8. ročníků 

• Rasismus - výukový program studentů FSS MU pro žáky 9. ročníků 

• Jeden svět na školách – účast 8. ročníku na filmové projekci dokumentárních filmů 

pro ZŠ (témata: šikana, sociální vyloučení, chudoba, lidská práva) 

• 8. ročník  - lekce na 90 minut – Homosexualita – dramalekce realizovaná žáky PdF 

MU obor sociální pedagogika 

• Na zdraví – preventivní divadlo centra prevence Podané ruce (akce pro 8. ročník 

zaměřená na problematiku závislosti na návykových látkách, zejm. alkoholu.) 

• 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  
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Začátkem školního roku 2014/2015 bylo zrealizováno několik adaptačních pobytů a kurzů 

na podporu získání dobrých vztahů mezi žáky nově vzniklých třídních kolektivů (třídy 5. C, 5. D, 

6. C a 8. C).  

Žáci 5. ročníku se zúčastnili speciálního programu zaměřeného na ukázku práce 

s hendikepavanýmí formou her a soutěží cílené na aktivní interakci a spolupráci mezi žáky naší 

školy a žáky ZŠ Kociánka. Koordinátorem programu Michael Svoboda, aktivní streetworker a 

preventista. 

 

6. B (leden 2015) – téma: třídnická hodina – vhodné/nevhodné chování, 45 minut 

Průběh realizované činnosti: 

- kooperativní míček 

- co je to morálka? (brainstorming) 

- co je morální a co naopak není? - Třída je rozdělena na dvě hlavní zóny – morální a 

nemorální. Žákům budeme předkládat situace a oni se mají rozhodnout, zda je pro ně situace 

morální anebo ne. Jakmile se rozmístí, rozdělíme je do skupinek například po čtyřech maximálně 

pěti, aby vytvořili argumenty, proč se tak rozhodli. Situace: opisování ve škole/ braní pitíček 

mladším spolužákům z automatu, kteří si jej zakoupili (reálný problém, který se ve třídě řešil – 

jeden z žáků prý prováděl mladším žákům) 

6. ročníky – preventivní lekce kyberšikany a k tomu 7. B z důvodu incidentu s asistentem 

jednoho žáka 

Proběhl monitoring nežádoucích jevů na II. stupni, kde byla diagnostikována kyberšikana 

v 7. ročníku. Byl vytvořen dotazník s názvem O kyberšikaně, který vyplňovali žáci 7. B třídy 

v počtu 24 žáků. 

 

Dotazník 
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Vyhodnocení dotazníku (čísla udávají počty žáků) 

 

 

 

Projekt, kdy každý prvňáček má svého deváťáka, který se o něho celý rok stará, pomáhá 

mu a chrání ho, je velmi významný z pohledu prevence šikany. Projekt funguje na naší škole již 

od roku 2011 a je hodnocen dětmi, rodiči i učiteli jako velmi přínosný. Jeho význam ocenila i 

paní ministryně školství Kateřina Valachová při své návštěvě školy. 
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Cíle vytyčené MPP se ve školním roce 2014/2015 podařilo splnit. Prevence se stala 

součástí všech tematických plánů naukových předmětů a třídnických hodin v jednotlivých 

třídách. 

 

 

11. Závěr 

Je velmi potěšující, že je mezi rodičovskou veřejností o umístění dítěte do naší školy 

obrovský zájem a že rodiče jsou naši žáci i jejich rodiče v ZŠ Sirotkova spokojeni. O důvěře 

v naši práci svědčí již několik let naplněná kapacita školy. Ve školním roce 2014/15 přišlo 

k zápisu 151 dětí, z kapacitních důvodů jsme mohli přijmout celkem 79 prvňáčků. Velký zájem 

byl i o přestupy do vyšších ročníků, zde jsme opět z kapacitních důvodů schopni přijmout pouze 

žáky do 5. a 6. matematických tříd. Velmi si ceníme této důvěry v naše výsledky a i v dalších 

školních letech se budeme snažit naši školu stále zvelebovat. Zdrojem cenných nápadů a 

připomínek pro lepší provoz školy a vyšší spokojenost dětí, rodičů i nás učitelů jsou pro nás 

odpovědi z dotazníčků 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 také úpravu polední přestávky, aby měli 

žáci více času na snězení svého oběda. Na řešení některých připomínek týkajících se zejména 

sportovních kroužků bohužel stále nemáme možnosti. I nadále se snažíme najít cestu 

k rekonstrukci tělovýchovného zařízení, jež svou velikostí a zastaralostí nevyhovuje počtu 

vzdělávaných žáků. Projektový záměr, který má škola zpracovaný, počítá se zbouráním budovy 

současné tělocvičny. Na zvětšeném prostoru o školní zahradu bychom rádi postavili budovy 

s jednou velkou tělocvičnou s rozměry oficiálního basketbalového hřiště, s jednou menší 

tělocvičnou, která je rozměrově větší než současná velká školní tělocvična, a se dvěma učebnami, 

které se jednoduchou úpravou mohou přeměnit ve velkou aulu. Finanční náročnost celého 

projektu se pohybuje kolem 45 mil. korun. Nová tělocvična by byla obrovským přínosem jak pro 

žáky ZŠ Sirotkova, tak pro širokou žabovřeskou veřejnost a mohla by se stát centrem pro 

duchaplné trávení volného času dětí z okolí školy. Paní ministryně školství Kateřina Valachová, 

které v závěru školního roku 2014/15 školu navštívila, aby rozdala žákům 1. a 9. tříd vysvědčení, 

přislíbila, že se o řešení tohoto problému také zasadí. Obrovskou podporu škola cítí také od 

zřizovatele. Doufáme tedy, že problém se sportovním zázemím školy bude v dohledné době 

vyřešen. 



Výroční zpráva ZŠ Brno, Sirotkova 36 121  

Závěrem bychom chtěli poděkovat Radě městské části Brno – Žabovřesky za dlouholetou 

příkladnou spolupráci mezi zřizovatelem a „jeho“ školou. 

 

V Brně, dne 28. 8. 2015 

 

 

 

 

 

…………………………………………….. 

razítko a podpis ředitele školy 

 

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2015 bude přiložena po ukončení účetního období. 

 

 

 


