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1. ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 

a) Název: Základní škola Bílovice nad Svitavou, okres Brno-venkov, příspěvková 

organizace, Komenského 151, 664 01 Bílovice nad Svitavou 

IČ: 71001883  

IZO: 102179905 

RED-IZO: 600 111 024 

ID datové schránky: w5mmjqr 

E-mail: zsbilovice@zsbilovice.cz 

Web: zsbilovice.cz 

Telefon: 545 227 446 

b) Zřizovatel: Obec Bílovice nad Svitavou, Komenského 446, Bílovice nad Svitavou 

c) Právní forma školy: příspěvková organizace 

d) Ředitel školy: Mgr. Michal Klaška, do 30. 11. 2014, od 1. 12. 2014 uvolněn pro výkon 

veřejné funkce. 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Bohdan Kousalík, od 1. 12. 2014 do 31. 12. 2014 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libor Žanda, od 1. 1. 2015 řízení školy 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Bohdan Kousalík 

 

e) Součásti školy zařazené do sítě: 

Základní škola Kapacita: 520 žáků IZO 102179905 

Školní družina Kapacita: 200 žáků  IZO 118300075 

Školní jídelna Kapacita: 550 strávníků IZO 103079815 

 

f) Základní údaje o škole a jejích součástech k 30. 9. 2014 (školní jídelna k 31. 10. 2014) 

Základní škola 

Počet žáků / počet tříd 424 / 21 

Počet žáků na třídu / skupinu 20,19 

Počet učitelů (fyzický počet)  27 

Přepočtení na plně zaměstnané 26,7 

Ostatní pedagogičtí pracovníci školy – asistenti pedagogů 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,6 

 

Školní družina 

Počet skupin 5 

Počet dětí 148 

Počet dětí na skupinu 29,6 

Počet pedagogických pracovníků 5 

Přepočtení na plně zaměstnané 4,4 

mailto:zsbilovice@zsbilovice.cz
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Školní jídelna 

Počet strávníků - žáků 383 

Počet strávníků ostatních včetně zaměstnanců 150 

Celkem strávníků 533 

Počet pracovníků 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,5 

 

 Počty žáků podle bydliště k 30. 9. 2014: 

Bílovice nad Svitavou 347 

Řícmanice 39 

Babice nad Svitavou 20 

Brno 13 

Kanice 2 

Mokrá - Horákov 2 

Ochoz u Brna 1 

Celkem 424 

 

  

g) Školská rada: Zřízena od roku 2005 (devítičlenná), od roku 2008, po nových volbách má  

6 členů. 

 

Členové školské rady (dále ŠR): 

 Jméno Za koho jmenován Funkce 

1 MUDr. Tomáš Gabriel Zákonní zástupci Předseda ŠR 

2 MVDr. Petr Drábek Zákonní zástupci Člen ŠR 

3 
RNDr. Taťána Součková 

Lenka Prudíková 

Zřizovatel, do 17. 2. 2015 

Zřizovatel, od 18. 2. 2015 
Člen ŠR 

4 
Ing. Ivan Michalík 

Ivana Sláčiková 

Zřizovatel, do 2. 12. 2014 

Zřizovatel, od 3. 12. 2014 
Člen ŠR 

5 Mgr. Petra Glosová Škola Člen ŠR 

6 
Mgr. Libor Žanda 

Mgr. Světlana Mauerová 

Škola, do 31. 12. 2014 

Škola, od 1. 1. 2015 
Člen ŠR 

 

Volební období současné školské rady skončilo 30. 6. 2015. V září se budou konat volby 

nových členů.  
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

2.1. Vzdělávací programy školy 

 

Název: Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola – zrcadlo života 

Ročníky: 1. – 9. ročníky 

Počet žáků: 424 

 

2.2. Nabídka volitelných a nepovinných předmětů, zájmové útvary 

 

Povinně volitelné předměty 

Název předmětu Ročník Počet žáků 

Aplikovaná informatika sedmý 20 

Aplikovaná informatika osmý 15 

Aplikovaná informatika devátý 7 

Technické dovednosti sedmý 18 

Seminář z matematiky a českého jazyka osmý 14 

Seminář z matematiky a českého jazyka devátý 14 

 

Nepovinné předměty 

Název předmětu Počet žáků 

Náboženství 48 

 

Zájmové útvary při ZŠ 

Název Počet žáků 

Anglický kroužek 43 

Florbal 32 

Keramická dílna 47 

Liščata – příprava dětí do školy po zápisu do 1. tříd 10 

Reedukační kroužek 2 

Dyslektický kroužek 17 

Kroužek JÓGY 7 

Celkem 158 
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3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 

 

Pedagogičtí pracovníci Fyzický počet 
Přepočtené 

úvazky 

Učitelé celkem 27 26,7 

 Výchovný poradce 1 1 

 Koordinátor EVVO 1 1 

 Školní metodik prevence 1 1 

 Koordinátor ŠVP 1 1 

Vychovatelé ŠD 5 4,4 

Ostatní pedagogičtí pracovníci (asistenti 

pedagogů) – k 30. 6. 2015 
4 2,1 

 

Číslo Jméno Funkce Úvazek 
Vzdělání, obor, 

aprobace 

1 Mgr. Žanda Libor 
statutární zástupce 

ředitele 
1 VŠ, M - TV 

2 Mgr. Kousalík Bohdan zástupce ředitele 1 VŠ, F – PČ 

3 Mgr. Andresová Hana učitelka 1 VŠ, M - OV 

4 Mgr. Benešová Kateřina učitelka 1 VŠ, ČJ - VV 

5 Mgr. Bílková Jana, Ph.D. 
učitelka,             

od 1. 2. 2015 
0,68 VŠ, M - F 

6 Mgr. Čačková Iva učitelka 1 VŠ, ČJ - VV 

7 Mgr. Dostalíková Dana učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

8 Mgr. Eberhardová Ivana učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

9 Mgr. Glosová Petra učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

10 Mgr. Hajdová Hana učitelka 1 VŠ, ČJ - D 

11 Mgr. Hamáková Bohuslava učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

12 Ing. Hasalová Andrea učitelka 1 VŠ, AJ 

13 Mgr. Havlenová Jiřina učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

14 Mgr. Holá Marcela učitelka 1 VŠ, NJ – D - FJ 

15 Mgr. Klimková Jana učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

16 Mgr. Kočvárková Kateřina učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

17 Mgr. Konečná Jana učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

18 Mgr. Košík Josef učitel 1  VŠ, OV - Z 

19 PaedDr. Kováč Pavel učitel 1 Vychovatelství - TV  

20 Mgr. Krešlová Jana učitelka 1 VŠ, OV - TV 

21 Mgr. Krupárová Martina učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 
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22 Mgr. Křičková Martina učitelka 1 VŠ, ČJ - HV 

23 Mgr. Malá Martina učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

24 Mgr. Mauerová Světlana učitelka 1 VŠ, M - Z 

25 Mgr. Meluzínová Hana učitelka 1 VŠ, AJ – HV - RJ 

26 Mgr. Musilová Kateřina učitelka 1 VŠ, PŘ - RV 

27 Mgr. Sojáková Petra učitelka 1 VŠ, M - TV 

28 Horáková Jitka vychovatelka 0,87 
SOŠ spojů,  

PF –  vychovatelství 

29 Jelínková Jindra 
vychovatelka/ 

asistent pedagoga 
0,75 

SPgŠ – 

vychovatelství 

30 Kučerová Hana vychovatelka 1 
SPŠS,  

PF - vychovatelství 

31 Nováková Lenka vychovatelka 0,83 
SPgŠ - 

vychovatelství 

32 Vespalec Jan 
vychovatel/ 

asistent pedagoga 

0,77/ 

0,55 

SPgŠ - 

vychovatelství 

33 Nehybová Lenka asistent pedagoga 0,5 Studium VŠ 

34 Mgr. Valuchová Lucie asistent pedagoga 0,5 VŠ, VV  

35 Mgr. Klaška Michal ředitel  
uvolněn

** 
VŠ, TV - PŘ  

36 Mgr. Bienertová Lydie MD a RD* RD* VŠ, 1. stupeň 

37 Mgr. Josefi Věra RD* RD* VŠ, 1. stupeň 

38 Kadlecová Jolana RD* RD* Studium VŠ 

 * rodičovská dovolená, MD – mateřská dovolená 

 ** od 1. 12. 2014 uvolněn pro výkon veřejné funkce 

  

 Všichni pedagogičtí pracovníci splňují odborné a kvalifikační předpoklady.  

 

3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 16 12,88 + 3x dohody 

Externí pracovníci 0 0 

Celkem 16 12,88 + 3x dohody 

 

Číslo Jméno Pracovní zařazení Úvazek 

1. Kabelková Jiřina uklízečka 1 

2. Kneslová Zlatuše uklízečka 1 

3. Lajfrová Zdeňka uklízečka / správcová TV 0,5 / 0,5 

4. Slavíčková Jana uklízečka 1 

5. Zima Jaromír školník 1 

6. Kolář Jan vedoucí školní jídelny 1 

7. Šnajdrhonsová Magda vedoucí kuchařka 1 
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8. Havlová Libuše kuchařka 1 

9. Koukalová Jarmila kuchařka - svačinářka DPČ* 

10. Lustigová Kateřina kuchařka 1 

11. Mácová Silvie kuchařka 1 

12. Krejčiříková Hana kuchařka, od 19. 1. 2015 DPČ* 

13. Váňová Hana kuchařka 1 

14. Skoupá Irena správcová TV  - víkendy DPP** 

15. Makeš František vrátný, od 5. 1. 2015 0,88 

16. Fritschová Jana hospodářka školy - ekonomka 1 

  *DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

**DPP – dohoda o provedení práce 

 

3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků 

školy 

 

Vzdělávání zaměstnanců se uskutečňuje v souladu s pracovněprávními předpisy, kdy podle 

zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákoník 

práce) zaměstnavatel pečuje o odborný rozvoj zaměstnanců tím, že zabezpečuje: 

 

a) Školení a zaučení zaměstnanců 

b) Odbornou praxi absolventů škol 

c) Prohlubování kvalifikace zaměstnanců 

d) Zvyšování kvalifikace 

 

Ředitel školy navíc zabezpečuje další vzdělávání pedagogických pracovníků podle zvláštních 

právních předpisů, zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a vyhlášky č. 

317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérního 

systému pedagogických pracovníků.  

 

 Název vzdělávací aktivity 
Místo 

konání/pořadatel 
Jména účastníků 

1 Jak lépe učit češtinu SSŠ Brno Kočvárková 

2 Inventarizace majetku 
VC pro veřejnou 

správu, Brno  
Klaška 

3 Geometrie ve 3. a 4. ročníku Tvořivá škola, Brno Andresová, Glosová 

4 Diagnostika školní připravenosti PPP Brno Kočvárková 

5 Čtenářská gramotnost na 1. stupni Edupraxe, Brno Andresová, Benešová 

6 Přechod přes desítku Činnostní učení, Brno Konečná 

7 
Diagnostika zaměřená na 

schopnosti čtení 
PPP Brno Kočvárková 

8 
Diagnostika schopností a 

dovedností 
PPP Brno Kočvárková 

9 Competitions a games in lessons Descartes, Brno Hasalová 

10 Uplatnění zdravotní TV Descartes, Brno Sojáková 

11 Seminář „Kočičí zahrada“ PPP Brno Kočvárková 

12 Jak na kariérové poradenství SSŠ Brno Holá 
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13 Školení Inspis ŠVP ČŠI Brno Kováč, Žanda 

14 Integrované dítě v hodinách ČJ Descartes, Brno Benešová, Hajdová 

15 
Jak na čtenářskou gramotnost v 4. 

tř. 
Descartes, Brno Malá 

16 Jak získat a udržet autoritu Descartes, Brno Malá 

17 Jak učit dějepis na 1. stupni SSŠ Brno Andresová 

18 Násobilka a dělení Descartes, Brno Konečná, Dostalíková 

19 Práce s obrázkovou tabulí v NJ SSŠ Brno Holá 

20 Hry, rébusy do hodin cizích jazyků Fraus, Brno Holá 

21 Funkční studium řídících pracovníků Fakta s.r.o., Brno Žanda 

22 Papírové tvoření Optys, Brno Vychovatelé ŠD 

23 Moderní aktivizační metody-dějepis SSŠ Brno Holá 

24 Dějepis hrou IDV, Brno Holá 

25 Letní keramický kurz Brno Kočvárková 

26 Práce s diferencovanou třídu - fyzika Edupraxe, Brno Bílková 

27 MS Office VUT Brno Bílková 

28 Dynamika chování dětí a mladistvých SSŠ Brno Glosová, Sojáková 

29 Křížem krážem zeměpisem SSŠ Brno Košík 

30 Nové postupy při výuce pravopisu SSŠ Brno Andresová 

31 Čtenářská gramotnost – 1. stupeň Edupraxe, Brno 
Andresová, Malá, 

Kočvárková, Krupárová 

32 
Spolupráce pedagoga s asistentem 

pedagoga 
Edupraxe, Brno 

Glosová, Konečná, 

Valuchová, Vespalec, 

Krupárová, Jelínková, 

Klimková 

33 Metoda Hejného pro začátečníky Trvalá obnova školy Andresová, Kočvárková 

34 Chemie je hra SSŠ Brno Musilová 

35 Výuka předmětu Volba povolání Edupraxe, Brno Holá 

36 Ředitel není nepřítel On-line semináře Žanda 

37 Manažerské dovednosti Verlag Dashöfer Žanda 

 

 Vzdělávání ostatních zaměstnanců školy 

 

1 Školní stravování SSŠ Brno Kolář 

2 Jídelna – novinky v legislativě SSŠ Brno Kolář 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Bílovice nad Svitavou,  Výroční zpráva za rok 2014/2015 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

11 

 

4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

4.1. Zahájení povinné školní docházky – počty zapisovaných pro školní rok 2015/2016 

 

U zápisu Do 1. tříd nastoupilo Z toho po odkladu 

90 žáků 71 18 

Rozhodnutí ředitele školy podle § 165, odst. 2a, e, h, i, 5 l, žádosti o odklad 

Počet  13 

Počet odvolání 0 

 

4.2. Celkový prospěch žáků za školní rok 2014/2015 – 1. pololetí 

 

Třída  
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo  Neprospělo  Průměr  

I. A 23 21 2 0 1,03 

I. B 21 21 0 0 1 

I. C 21 21 0 0 1 

II. A 20 18 2 0 1,02 

II. B 21 20 1 0 1,04 

II. C 20 19 1 0 1,04 

III. A 18 17 1 0 1,12 

III. B 19 17 2 0 1,1 

III. C 20 20 0 0 1,06 

IV. A 24 21 3 0 1,2 

IV. B 24 21 3 0 1,2 

IV. C 22 21 1 0 1,14 

V. A 21 16 5 0 1,3 

V. B 22 19 3 0 1,27 

VI. A 20 11 9 0 1,49 

VI. B 18 8 10 0 1,48 

VII. A 23 11 12 0 1,61 

VII. B 16 5 10 1 1,69 

VIII. A 12 3 9 0 1,87 

VIII. B 17 3 11 3 2,11 

IX. 21 11 9 1 1,57 

Škola 

celkem 
424 324 95 5 1,3 
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4.3. Celkový prospěch žáků za školní rok 2014/2015 – 2. pololetí 

 

Třída  
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo  Neprospělo  Průměr  

I. A 23 21 1 1 1,04 

I. B 21 21 0 0 1 

I. C 21 21 0 0 1,01 

II. A 20 18 2 0 1,01 

II. B 21 20 1 0 1,05 

II. C 20 20 0 0 1,04 

III. A 18 16 2 0 1,29 

III. B 19 15 4 0 1,2 

III. C 19 18 1 0 1,09 

IV. A 24 18 6 0 1,26 

IV. B 24 20 4 0 1,27 

IV. C 22 20 2 0 1,23 

V. A 21 15 6 0 1,33 

V. B 21 15 6 0 1,3 

VI. A 20 11 9 0 1,56 

VI. B 18 6 12 0 1,57 

VII. A 22 8 14 0 1,67 

VII. B 16 5 11 0 1,78 

VIII. A 12 2 10 0 1,93 

VIII. B 17 5 9 3 2,06 

IX. 21 9 12 0 1,72 

Škola 

celkem 
420 304 112 4 1,35 

 

4.4. Výchovné poradenství ve školním roce 2014/2015 

 

Výchovné poradenství se ve školním roce 2014/2015 zaměřovalo na tyto oblasti: 

 facilitace jednání pedagogů školy se zákonnými zástupci žáků 

 věnování zvýšené pozornosti dětem a mládeži s problémovým vývojem a s rizikovým 

chováním  

 evidence žáků se specifickými potřebami učení a poruchami chování, vyhledávání žáků 

mimořádně nadaných a péče o ně 

 sledování efektivity práce integrovaných žáků podle individuálního vzdělávacího plánu a 

práce vyučujících v této oblasti 

 kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě 

žáků 

 podpora budování pozitivního sociálního klimatu v třídních kolektivech 

 zvýšení informovanosti rodičů o nebezpečí rizikového chování ve spolupráci s metodikem 

prevence 
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 metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování 

žáků, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky  

 

Zhodnocení jednotlivých oblastí činnosti: 

4.4.1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme navázali na aktivity započaté 

v minulých letech. V letošním roce byl opět navýšen počet asistentů pedagoga v systému péče o 

integrované žáky ze tří asistentů pedagoga na čtyři. Tři z nich pracovali na poloviční úvazek 

s integrovanými žáky s poruchami chování ve třetích třídách. Čtvrtá asistentka pracovala od 

pololetí na poloviční úvazek ve třídě II. C u nově integrovaného žáka rovněž s poruchami chování. 

Na poskytování služeb v oblasti výchovy a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami se podílejí kromě výchovného poradce rovněž ostatní členové pedagogického sboru. 

Jde především o učitelky prvního stupně, které se věnují dětem se speciálními vzdělávacími 

potřebami v rámci hodin českého jazyka a dle potřeby i individuálně po vyučování. Jedna paní 

učitelka s vystudovanou speciální pedagogikou pracovala i nadále se žáky 1. i 2. stupně v rámci 

reedukačních kroužků.  

Naše škola pokračovala také v úzké spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami. 

Spolupracujeme především s Pedagogicko-psychologickou poradnou Brno – pracovištěm 

Hybešova. Paní psycholožka Mgr. Romana Bachorecová opakovaně navštěvovala naší školu. 

Pravidelně se scházela s třídními učiteli a výchovným poradcem a společně řešili aktuální 

problémy. Spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov – pracoviště Blansko 

pokračuje i nadále, bohužel díky novým nařízením vedoucího pracoviště poradny ve Vyškově už 

ne s takovou intenzitou jako dříve (finanční důvody). V předchozích letech na naší škole 

prováděly pracovnice PPP Blansko rovněž skrínink žáků druhých tříd za účelem předcházení 

poruchám učení a testy profesní orientace pro žáky devátých tříd. Tuto službu poskytují od 

letošního školního roku pouze spádovým školám.  

Přehled uskutečněných aktivit: 

 Do PPP bylo v letošním školním roce odesláno na první nebo kontrolní vyšetření 37 žáků, 

což představuje 8,8 % žáků naší školy. Nečastěji jsou do PPP odesíláni na první vyšetření 

žáci 1. - 3.  ročníků a na kontrolní vyšetření žáci 5. a 9. ročníků před přechodem na 2. stupeň, 

resp. před podáním přihlášky na střední školu.  

 Od roku 2012 pokračujeme ve vedení databáze všech žáků vyšetřených v PPP na 

učitelském serveru. V této databázi jsou hlavní závěry z vyšetření a také doporučení, jak se 

žáky pracovat. V průběhu roku se databáze pravidelně aktualizovala a byla neustále 

k dispozici všem vyučujícím. Tato databáze se velmi osvědčila.   

 Na začátku letošního školního roku bylo integrováno 11 žáků – z nichž jeden byl integrován 

bez IVP. K 30. září 2014 byly pro integrované žáky dle doporučení PPP vypracovány 

individuální vzdělávací plány a následně byly projednány s rodiči i žáky. Tyto individuální 

plány jsou pravidelně dvakrát ročně vyhodnocovány vyučujícími i rodiči a dle potřeby 

doplňovány. Integrovaní žáci s poruchami učení obdrželi stejně jako v minulých letech 

v průběhu roku sadu pomůcek pomáhajících při nápravě poruch učení. V průběhu školního 

roku byli doporučeni k integraci další dva žáci, jeden byl integrován bez IVP a druhému byl 

v měsíci lednu vypracován individuální vzdělávací plán na 2. pololetí školního roku. V obou 

případech se jedná o žáky s vývojovými poruchami chování. V příštím školním roce budou 

asistenti pedagoga pracovat ve všech třech čtvrtých třídách a v III.C. Na druhém stupni 

budeme mít v příštím školním roce dva integrované žáky. 

 



Základní škola Bílovice nad Svitavou,  Výroční zpráva za rok 2014/2015 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

14 

 

Individuální integrace žáků ve školním roce 2014/2015 

 Tělesně postižení SPU / SPCH Mimořádně nadaní 

Celkem  0 2 / 8 3 

 

 Od října 2014 začaly probíhat reedukace vývojových poruch učení v rámci reedukačních 

kroužků. Celý rok vedla reedukace učitelka 1. stupně s vystudovanou speciální pedagogikou 

Mgr. Iva Čačková. Při práci byly využívány speciální pomůcky, odborná literatura i 

počítačové programy. Speciální pedagog pracoval se žáky dle závěrů vyšetření PPP na 

reedukaci oslabených funkcí – sluchová i zraková paměť, pravo-levá orientace, čtení krátkých 

textů s porozuměním, vyprávění, dramatizace textů, společná četba, opis, psaní kratších textů 

s jejich následným rozborem apod. Dosažené výsledky speciální pedagog pravidelně 

konzultoval s rodiči integrovaných žáků, třídními učiteli i ostatními vyučujícími. V rámci 

kroužku se zabývali také upevňováním vědomostí z českého jazyka a matematiky a nácvikem 

práce s reedukačními pomůckami a přehledy učiva. Skupinová reedukace probíhala pravidelně 

jedenkrát týdně po dobu 45 minut a byla zaměřena především na nácvik čtení, rozšiřování 

slovní zásoby a nácvik práce se speciálními pomůckami a přehledy učiva. Děti pracovaly ve 

2 skupinách – od 3. do 4. ročníku a od 5. do 6. ročníku a reedukace se pravidelně účastnilo 19 

žáků, z toho 3 integrovaní žáci. Žáků s doporučením reedukačního kroužku nebo individuální 

reedukace z pedagogicko-psychologických poraden každoročně přibývá. Abychom zlepšili 

péči o tyto žáky, kteří by byli nuceni na reedukaci dojíždět do Brna nebo Blanska do 

reedukačních skupin zřizovaných v poradnách, probíhala individuální reedukace na 

doporučení poradny v letošním roce u integrovaných žákyní třetího ročníku pod vedením 

jejich třídní učitelky Mgr. Martiny Krupárové a integrovaného žáka druhého ročníku pod 

vedením třídní učitelky Mgr. Jany Konečné. S žáky se třídní učitelky scházely 1x týdně před 

vyučováním. Soustředili se především na nácvik práce s reedukačními pomůckami a přehledy 

učiva a procvičovali a upevňovali aktuálně probírané učivo českého jazyka a matematiky. V 

příštím roce bude nutné vzhledem k nárůstu počtu dětí se SVP na prvním stupni nabídku 

reedukačních kroužků ještě rozšířit. 

 

Reedukace poruch učení v reedukačních kroužcích 

 integrovaní – 

individuální 

reedukace 

integrovaní – 

skupinová reedukace 

ostatní se SVP 

2. ročník 1 0 0 

3. ročník 2 1 5 

4. ročník 0 0 5 

5. ročník 0 1 5 

6. ročník 0 1 1 

 

 27. listopadu 2014 proběhlo setkání výchovných poradců Brno-venkov na PPP Brno 

Hybešova s paní psycholožkou Mgr. Romanou Bachorecovou a paní speciální pedagožkou 

Mgr. Markétou Nečasovou. Cílem setkání bylo nejen seznámení se změnami v organizaci 

práce na PPP Brno Hybešova, ale také vzájemné předávání zkušeností mezi výchovnými 

poradci jednotlivých škol Brno - venkov. 
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 Ke 30. dubnu 2015 proběhlo vyhodnocení péče o integrované žáky ve školním roce 

2014/2015 třídními učiteli ve spolupráci s asistenty pedagoga a výchovným poradcem. Jako 

podklady pro vyhodnocení sloužily informace od vyučujících jednotlivých integrovaných 

žáků, závěry třídních učitelů doplněné v IVP, dotazníky pro rodiče, pohovory se žáky a učiteli, 

školní a prověrkové sešity žáků. Na standardní úrovni byla vedena dokumentace, jednotlivé 

individuální plány byly ve většině případů velmi dobře hodnoceny. Problémem zůstává 

komunikace některých vyučujících se zákonnými zástupci žáků a důsledné dodržování všech 

pravidel dohodnutých v IVP ze strany žáků a jejich zákonných zástupců. Do budoucna je třeba 

se stále zaměřovat na metody práce s jednotlivými žáky, kteří mají výukové a výchovné 

problémy. Je důležité jim nejen poskytovat úlevy, ale v rámci možností je podporovat 

v rozvoji jejich schopností a dovedností.  

 

4.4.2. Péče o mimořádně nadané žáky 

   

Na základě vyšetření z PPP jsme v letošním školním roce na škole měli tři mimořádně nadané 

žáky (2 žáci ve 2. ročníku a 1 žák v 5. ročníku), kteří pracovali podle IVP pro mimořádně nadané 

žáky. Těmto žákům je pro jejich optimální rozvoj věnována jedna hodina péče (individuální 

konzultace) týdně navíc. Dle potřeb žáků a přání rodičů nebyla tato hodina realizována u jednoho 

žáka 2. ročníku. Tuto péči žákům poskytuje třídní učitel respektive učitel matematiky a českého 

jazyka v 5. ročníku. Také individuální vzdělávací plány mimořádně nadaných žáků jsou dvakrát 

ročně vyhodnocovány pedagogickými pracovníky i rodiči za spolupráce s výchovným poradcem. 

 

4.4.3. Profesní orientace žáků 

Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní oblasti činnosti výchovného poradce. 

Kromě jiného organizoval výchovný poradce pro žáky devátých tříd testy profesní orientace. 

Oblast profesní orientace je také detailně rozpracována v předmětu Volba povolání v rámci 

předmětu Pracovní činnosti v 8. a 9. ročníku. V rámci Pracovních činností a dalších exkurzí 

v rámci jiných předmětů se žáci seznamovali s různými pracovními prostředími a povoláními. 

 

 
Přehled uskutečněných aktivit: 

 1. září 2014 se uskutečnila beseda výchovného poradce s žáky 9. třídy, byl proveden 

předběžný dotazníkový průzkum mezi žáky. Při tomto průzkumu měla převážná většina 

vycházejících žáků alespoň rámcovou představu o tom, na jaký typ školy by se chtěli hlásit, a 

na jakou školu nebo obor si podají přihlášky. Byly předány důležité informace o volbě školy, 

vyplňování přihlášek, přípravě na přijímací řízení a důležitých termínech přijímacích zkoušek. 

 8. září 2014 byly na třídních schůzkách rodičům žáků 9. ročníku předány důležité informace o 

profesní orientaci, plánované návštěvě Úřadu práce, procesu výběru střední školy, vyplňování 

přihlášek a přijímacím řízení. 

 Od října 2014 do dubna 2015 probíhal Projekt Střední školy informatiky, poštovnictví a 

finančnictví v Brně Čichnova pro žáky 2. stupně v rámci předmětu Volba povolání. Žáci 

osmého ročníku pokračovali v exkurzích do Střední školy informatiky, poštovnictví a 

finančnictví v Brně. Projekt, do kterého se naše škola zapojila „Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji“ č. 

CZ.1.07/1.1.00/44.0006 v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

měl za cíl seznámit žáky základních škol s některými technickými profesemi. V letošním 

školním roce byl naplánován cyklus 4 exkurzí do nově vybavených prostor Střední školy 

informatiky, poštovnictví a finančnictví v brněnské čtvrti Komín. Žáci 8. ročníku naší školy si 

mohli postupně vyzkoušet práci dispečera DPMB, práci výpravčího, řidiče tramvaje a dalších 

profesí. V nově zřízené a nejmodernější technikou vybavené Křižíkově učebně si žáci nejdříve 

vyzkoušeli práci se zvukem. Pomocí počítačového programu Audacity si vyzkoušeli nahrát 

zvukovou stopu, kterou se poté pokoušeli upravovat a stříhat. Výstupem bylo hlášení, které 
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známe z tramvajových souprav. Pomocí volně stažitelného počítačového simulačního 

programu Gordion si žáci také prakticky vyzkoušeli práci výpravčího - stavění vlakových cest 

a vypravování vlakových souprav. Žáci si na počítačích vyzkoušeli kreslení Grafikonu. Jde 

vlastně o grafické znázornění jízdního řádu vlaků, tramvají nebo metra. Nejdříve bylo nutné 

v programu Malování vytvořit tabulku, na které svislé čáry vymezují časovou stopu a 

vodorovné čáry názvy jednotlivých stanic. Dle zadaného jízdního řádu se tramvajové spoje do 

takto připravené sítě vkreslují. Při práci využili své znalosti a dovednosti nejen z informatiky, 

ale i matematiky. Žáci si mohli v nově vybavené Křižíkově učebně na trenažeru vyzkoušet, co 

obnáší práce řidiče tramvaje. Práce řidiče tramvaje je velmi komplexní a řidič musí zvládat 

spoustu činností – sledovat provoz, zavčas začít brzdit před zastávkami, rozjíždět se postupně, 

otvírat a zavírat dveře a podobně. Na jaře byl sedmiměsíční cyklus exkurzí na Střední školu 

informatiky, poštovnictví a finančnictví v Brně ukončen soutěží pro v projektu zapojené 

základní školy. Bílovičtí změřili své síly se čtyřmi dalšími školami. Prvním soutěžním úkolem 

byl velmi obtížný test všeobecných znalostí o MHD Brno, a.s. Další úkoly už byly praktické 

dovednosti, které žáci získali v rámci 4 předchozích výukových modulů. Ve všech těchto 

disciplínách soutěžily vždy trojice žáků a hodnotil se nejen výkon, ale i čas potřebný pro 

zvládnutí úkolů. Ve dvou závěrečných bonusových úkolech soutěžily dvojice žáků a bylo 

možné dosáhnout dvojnásobného počtu bodů. Ve velmi napínavém závěru neztratili Bílovičtí 

nervy a vybojovali velmi pěkné druhé místo za ZŠ Opatovice. Kromě poháru, stříbrných 

medailí, diplomů a věcných dárků si žáci odnesli spoustu zajímavých zážitků a dovedností. 

 V říjnu 2014 byly žákům 9. tříd předány Atlasy školství. Jde o přehled všech jihomoravských 

středních škol s informacemi o otevíraných oborech, počtech přijímaných žáků a požadavcích 

k přijímacím zkouškám. Distribuovány jsou bezplatně prostřednictvím Úřadu práce Brno-

venkov.  

 20. října 2014 uspořádal Jihomoravský kraj seminář pro výchovné poradce informující o 

aktuálních změnách v přijímacím řízení v souvislosti s pilotním ověřováním jednotných 

přijímacích zkoušek a novými formuláři přihlášek na střední školy. 

 6. listopadu 2014 se výchovný poradce zúčastnil porady výchovných poradců pořádané 

ÚP Brno-venkov za účasti pracovníků PPP Brno na rajhradské Střední škole zahradnické. 

Výchovní poradci byli seznámeni s aktuální situací na trhu práce a s počty volných míst pro 

1. kolo přijímacího řízení na střední školy. Počet volných míst opět výrazně převyšoval počet 

vycházejících žáků. Výchovní poradci byli upozorněni na nebezpečí, že budou ke studiu 

maturitních oborů přijímáni i žáci, kteří nemají pro studium potřebné schopnosti a hrozí tudíž 

nedokončení studia nebo neúspěch u maturitní zkoušky. Další aktuální informace poskytli 

pracovníci PPP Brno a náboráři střední školy nás seznámili s možnostmi studia na jejich 

škole.  

 V listopadu 2014 žádný žák neprojevil zájem o studium na umělecké škole s talentovou 

zkouškou. 

 10. listopadu 2014 proběhly individuální konzultace s rodiči vycházejících žáků – volba 

střední školy. 

 13. listopadu 2014 se všichni vycházející žáci v doprovodu třídní učitelky zúčastnili exkurze 

do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při Úřadu práce Brno-

venkov v Brně. Pracovnice Úřadu žáky seznámily s nabídkou středních škol a učilišť v Brně a 

okolí. Žáci si mohli prohlédnout informační materiály svých všech škol. Dosud nerozhodnutí 

žáci si mohli na počítači vyplnit test, který je podle výsledků nasměroval k určitým 

povoláním. Rovněž se dozvěděli důležité informace o budoucí perspektivě zaměstnání ve 

zvolených oborech. 

 V lednu 2015 byl žákům 9. ročníku nabídnut termín pro provedení testů profesní orientace na 

PPP Blansko, posléze se tamtéž uskutečnily individuální konzultace rodičů a žáků k 

výsledkům testů profiorientace. Testy byly zaměřeny na zjištění úrovně nadání, 

osobnostních charakteristik a struktury zájmů žáků. Na základě získaných informací bylo 

možné posoudit studijní předpoklady žáků a pomoci jim při výběru vhodné střední školy.  
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 V lednu 2015 byly rodičům žáků 9. tříd a zájemců o studium na víceletých gymnáziích 

předány nezbytné informace o přijímacích zkouškách na střední školy a víceletá 

gymnázia především v souvislosti s pilotním ověřováním jednotných přijímacích zkoušek. 

 Na počátku měsíce února byly vydány přihlášky na střední školy všem vycházejícím 

žákům i zájemcům o studium na víceletých gymnáziích. Žáci obdrželi pro první kolo dvě 

přihlášky. Ve druhé polovině měsíce února byly přihlášky výchovným poradcem 

zpracovány a předány spolu se zápisovými lístky zákonným zástupcům žáků, kteří 

samostatně zajistili jejich doručení na střední školy. 

 Vycházející žáci si v prvním kole podali přihlášky na 20 různých středních škol, z nichž 

převážná většina se nachází v Brně. Největší zájem byl o Gymnázium Elgartova, kam nakonec 

odchází nejvíce žáků. Čtrnáct z celkových 42 přihlášek na střední školy si žáci podali na 

gymnázia - státní i soukromá. Jen malá část žáků měla na své přihlášce pro 1. kolo učňovský 

obor (5 žáků). 

 Co se týče nižších ročníků, 19 žáků 5. tříd si podalo přihlášku na osmileté gymnázium a 6 

žáků 7. tříd si podalo přihlášku na šestileté gymnázium.  

 15. dubna 2015 proběhlo pilotní ověřování přijímacích zkoušek pro čtyřleté obory studia a 

16. dubna 2015 pro šestileté a osmileté obory studia. 

 V týdnu od 22. 4. 2015 – proběhlo 1. kolo přijímacího řízení na střední školy. V 1. kole 

bylo přijato - přímo nebo na odvolání – 18 z 21 žáků, což představuje 86 % úspěšnost žáků 

v 1. kole přijímacího řízení. Zbývající 3 žáci byli přijati ve 2. kole přijímacího řízení. 

 

4.4.4. Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/2015: 
 

Gymnázia SOŠ 

osmileté šestileté čtyřleté maturitní obory učňovské obory 

9 (47,4%)* 3 (50,0%)* 7 (33,3%) 9 (42,9%) 5 (23,8%) 

*z přihlášených žáků 

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení – podrobněji: 

Střední školy, střední odborná učiliště – žáci IX. tříd 
Počet  

žáků 

Gymnázium, Brno, Elgartova 6 

Střední prům. škola elektrotechnická a informačních technologií Brno, Purkyňova 2 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví, Brno, Čichnova 2 

Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 2 

Biskupské gymnázium, Brno, Barvičova 1 

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 1 

Obchodní akademie a střední škola knihovnická, Brno, Kotlářská 1 

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická, Brno, Sokolská  1 

Střední lesnická škola, Hranice 1 
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Střední škola potravinářská, obchodu a služeb, Brno, Charbulova 1 

Střední škola stavebních řemesel Brno - Bosonohy, Pražská 1 

Střední škola polytechnická, Brno, Jílová  1 

Střední škola technická a gastronomická, Blansko, Bezručova 1 

  

8 – letá gymnázia – žáci V. třídy 
Počet 

žáků 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 4 

Biskupské gymnázium Brno, Barvičova  2 

Cyrilometodějské gymnázium a střední odborná škola pedagogická Brno, Lerchova 1 

Gymnázium INTEGRA, Brno, Rašelinová 1 

I. Německé zemské gymnasium, Brno, Mendlovo náměstí 1 

  

6 – letá gymnázia – žáci VII. třídy 
Počet 

žáků 

Klasické a španělské gymnázium, Brno - Bystrc, Vejrostova 2 

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 1 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 21 žáků devátých tříd (100%). Z osmé třídy vyšel po 

ukončení povinné školní docházky jeden žák. Byl přijat na Střední školu stavebních řemesel Brno 

- Bosonohy, Pražská  - učební obor Instalatér.  

4.4.5. Prevence rizikového chování – výchovný poradce 

Oblast prevence ve škole zajišťuje především školní metodik prevence, který úzce spolupracoval 

s výchovným poradcem. Společně připravovali a průběžně vyhodnocovali aktivity připravované 

v jednotlivých oblastech jejich činnosti, společně řešili aktuální problém.  

Hlavním úkolem výchovného poradce v oblasti prevence je koordinovat řešení těch případů, 

kdy preventivní opatření selhala. Za přítomnosti výchovného poradce proběhlo z podnětu 

třídních učitelů nebo zákonných zástupců několik jednání, na kterých bylo řešeno především 

opakované neplnění školních povinností a nevhodné chování ve škole. V některých případech se 

jednání účastnili nejen rodiče, ale i sami žáci, což se nám velmi osvědčilo. Při projednávání 

případů byly hledány možnosti, jak do budoucna podobnému jednání předcházet. V pěti 

případech byla svolána výchovná komise školy za účasti výchovného poradce. Řešilo se 

agresivní chování žáků, kryté záškoláctví, prvky šikany. Pokud nebyly závěry z těchto jednání ze 

strany žáků a rodičů dodrženy, zabývala se řešením případů pedagogická rada, která na konci 

klasifikačního období udělovala kázeňské postihy za jednotlivé přestupky proti školnímu řádu.  

V případu několika žáků a jejich zákonných zástupců byl do jednání opakovaně zapojen rovněž 

Odbor sociální, oddělení péče o děti při Městském úřadu Šlapanice.  
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Přehled uskutečněných aktivit: 

 v říjnu 2014 obdržela naše škola výstupy z případové konference svolané v květnu 13. května 

2014 na Odbor sociální, oddělení péče o děti při Městském úřadu Šlapanice svolána 

případová konference. Za účasti všech zainteresovaných stran (zákonní zástupci, zástupci 

školy – metodik prevence Mgr. Libor Žanda, psycholog, zástupci sociální péče) se probrala 

stanoviska všech zúčastněných, s cílem zlepšit situaci v rodině, vzájemnou spolupráci a byly 

domluveny konkrétní kroky k nápravě situace. 

 16. října 2014 se uskutečnilo již podruhé setkání výchovných poradců základních škol 

Brno- venkov a pracovnic sociálního odboru na Odboru sociální, oddělení péče o děti při 

Městském úřadu Šlapanice v Brně. Bylo to druhé ze dvou plánovaných setkání „u kulatého 

stolu“, kde byli zástupci základních škol seznámeni s prací odboru, principem fungování 

případových konferencí a s obsahem projektu, do kterého se Odboru sociální, oddělení péče 

o děti při Městském úřadu Šlapanice v Brně zapojil a bylo věnováno konkrétní kazuistice. 

 27. listopadu 2014 se na Vysoké škole obchodní a hotelové v Brně na Bosonožské 

uskutečnila Konference výchovného poradenství na téma Prevence patologických jevů u 

teenagerů určená metodikům prevence a výchovným poradcům škol. 

 

4.4.6. DVPP a školení 

Výchovný poradce se v letošním školním roce opět zúčastnil všech schůzek výchovných 

poradců na PPP Brno, setkání výchovných poradců, které uspořádal Úřad práce Brno – 

venkov a schůzek na Odboru sociálním, oddělení péče o děti. 

V rámci volby povolání navštívil výchovný poradce také některé prezentace SŠ (dle časových 

možností). I další pedagogové školy se dále vzdělávali v oblasti péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 

Přehled dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků: 

Název kurzu Pořadatel Účastník 

Asistent pedagoga u dítěte s SPCH – 

ADHD ADD 

SSŠ Brno Vespalec 

Integrovaný žák v Čj Descartes Hajdová, Benešová 

Spolupráce pedagoga s asistentem 

pedagoga 

Edulab Glosová, Eberhardová, 

Konečná, Valuchová, 

Vespalec, Klimková, 

Krupárová, Jelínková 

Čtenářská gramotnost na 1. stupni Edupraxe Andresová, Benešová, Malá, 

Kočvárková, Krupárová 

Výuka předmětu Volba povolání v ZŠ Edupraxe Holá 

Kulatý stůl s výchovnými poradci   OSPOD při 

Městském úřadu 

Šlapanice 

Holá 

Přijímací řízení na SŠ 2014-2015 JM Kraj Holá 

Konference výchovného poradenství VŠ obchodní a 

hotelová Brno 

Holá 
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4.5. Hodnocení plánu EVVO (environmentální výchova) 

 

V letošním školním roce jsme se zaměřili na dva hlavní úkoly. Jednak  na  podporu a zjednodušení 

třídění odpadu na naší škole a pak na rozšíření  spolupráce se ŠLP Křtiny tak, abychom většinu 

témat EVVO byli schopni realizovat v místě bydliště žáků, tedy v Bílovicích a okolí. 

 

ODPADY 

 

Začátkem školního roku jsme na chodby školy pořídili sady čtyř plastových kontejnerů (papír, 

sklo, plast a hliník), které jsou barevně odlišeny a nesou štítek s návodem, kam který odpad patří. 

Žáci 2. stupně třídění zvládají dobře, malé děti potřebují občas připomenout, co kam patří. Třídění 

je vždy o vzorech, a tudíž i otázkou času. Jako přínosné hodnotíme i to, že ze tříd zmizely 

improvizované třídící stanice a je zde čistěji. 

Otázka problematiky odpadů  a spotřeby je již druhým rokem řešena pomocí úkolů a sběru 

druhotných surovin v Recyklohraní. Daří se nám vypracovávat úkoly, se sběrem bateriií, tonerů a 

drobného elektra je to slabší, ale věřím, že je to tím, že kontejnery na tento odpad jsou i jinde 

v obci. Škola nemusí být sběrným místem za každou cenu. Od společnosti Recyklohraní jsme si na 

podzim objednali výjezdní program o třídění odpadu. Lektorka překvapila hromadou názorných 

pomůcek a modelů, kterými našim žákům od 4. do 9. třídy postupně přiblížila závažnost 

problematiky třídění odpadů. Děti si program dlouho pamatovaly a poznatky z něj využívají 

v každodenním životě. 

Kromě Recyklohraní využíváme i dostupnost města Brna a zahájili jsme spolupráci s firmou 

SITA, která se zabývá tříděním, svozem a prodejem odpadu. V říjnu jsme navštívili její logistické 

centrum s žáky 6. tříd. Děti byly překvapené, kolik místa zaberou odpadky, kolik materiálů na 

třídění existuje, kolik věcí se ze tříděného odpadu dá znova vyrobit a kolik odpadu končí 

netříděného ve spalovně nebo na skládce.  

 

VZTAH K PŘÍRODĚ A ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ 

 

Je naší další snahou probudit v dětech vztah k domovu; k přírodě, která je obklopuje. Není lepší 

partner, než ten, kdo se o ni stará. ŠLP Křtiny má ve své organizaci sekci LESNÍ PEDAGOGIKA. 

Tady si můžeme domluvit program pro třídu podle představ a přímo v Bílovicích. Letos jsme 

využili této možnosti několikrát. Při celodenní oslavě Dne stromu 30. 10., kdy paní Hubená 

připravila program v Řícmanickém arboretu pro žáky 9. třídy, 6. třídy v tento den navštívily lesní 

školku ve Křtinách, sedmáci se prošli lesem s výkladem lesníka a osmáci navštívili pilu v 

Olomučanech  - při každoročním opakování si žáci  mohou představit, jak les roste, jak se o něj 

lesníci starají i jaký užitek poskytuje. Sázení dubů v lese nad myslivnou jsme zorganizovali 

v dubnu pro osmáky a  v květnu, při akci  Týden  ochrany lesa, procházeli naučnou stezku téměř 

všichni žáci naší školy. Tato spolupráce nabízí do budoucna opravdu  širokou škálu možností, jen 

se domluvit. 

I jiné subjekty nám pomáhají naplňovat cíle EVVO. Například Lipka je už dlouhá léta zaručenou 

studnicí nápadů a témat. Většina tříd z 1. stupně se zúčastnila některého programu. Na 2. stupni 

jsme objevili terénní programy, které pořádá odloučené pracoviště Rychta Krásensko. Letos jsme 

z organizačních důvodů zrealizovali jen Džungli pod nohama, kde se žáci 6. tříd mohli seznámit 

s bezobratlými živočichy na louce, v lese i ve vodě. 

I naši učitelé se sami aktivně snaží budovat vztah dětí k přírodě. Chodí s žáky na tématické 

vycházky do okolí, sbírají přírodní materiál, lisují herbáře, využívají přírodní materiál v hodinách 

VV a PČ, chystají výstavky v hale školy i ve třídách, učí žáky určovat druhy rostlin v knižních 

atlasech i na internetu.  

Od ledna na naší škole pracuje včelařský kroužek, který vede nadšený včelař pan Rybář 

z Adamova. Kroužek je určen našim nejmladším žáčkům a někteří se už zúčastnili včelařské 

soutěže.  

Žáci 7. ročníku se zapojili do projektu Lamacentra s názvem Děti obnovují přírodu, jehož cílem 

bylo seznámit děti s konkrétní lokalitou, kterou člověk svou činností změnil, zmapovat zásah 
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lidské činnosti, navrhnout možná řešení a vlastníma rukama  je zrealizovat. Konkrétně se jednalo o 

lokalitu bývalého lomu na Hádech. 

V dubnu se žáci se svými učiteli zúčastnili úklidu okolí školy a břehů řeky Svitavy od odpadků. 

Na jaře jsme vyhlásili první fotografickou soutěž na téma KRAJINA ZA NAŠÍM DOMEM, která 

se setkala s ohlasem hlavně mezi mladšími dětmi. V soutěži porota nakonec vybírala ze 46 

fotografií ve dvou kategoriích. Nejlepších 5 fotek z každé kategorie už zdobí chodbu naší školy. 

Určitě jsou motivací žáků pro další podobné soutěže. 

Všichni žáci 1. – 4. ročníku vyjeli v květnu a červnu na školy v přírodě s programem. 

S deváťáky jsme jeli na dvoudenní výlet do Boskovic, kde jsme si všímali zásahů člověka do 

krajiny a zamýšleli se nad jejich klady a zápory pro přírodu i pro obyvatelstvo zasažených lokalit. 

Konkrétně jsme navštívili pískovcový lom na stavební kámen ve Lhotě Rapotině, vodní dílo 

Boskovice – retenční nádrž a záložní zdroj pitné vody pro okres Blansko a westernové městečko – 

bývalý pískový lom. 

Realizaci EVVO v letošním roce hodnotím jako úspěšnou, ohlas žáků, učitelů i rodičů byl kladný. 

 

Exkurze, vzdělávací akce, projekty 

 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Festival vědy, Brno 12. 9. 2014 8. a 9. roč Mus.,Ža., Mau 

Exkurze do třídírny odpadu SITA 2. 10. 1014 6. roč. Mus. Kov 

Den stromů  - lesní školka Křtiny 30. 10. 2014 6. roč. Kov, Haj 

Den stromů  - vycházka s lesníkem 30. 10. 2014 7. roč Soj. Kre 

Den stromů - pila v Olomučanech 30. 10. 2014 8. roč.. Mus. Ža. 

Den stromů  - lesní pedagogika 

v arboretu Řícmanice 

30. 10. 2014 9. roč. Mau 

Exkurze do slévárny Blansko 10. 2. 2015 9. roč. Mus 

Vulkány – tepny Země 10. 3. 2015 9. roč Mus 

Děti obnovují přírodu – 

Lamacentrum Brno, Hády 

březen – květen  

2015 

7. roč Kre, Soj 

Vulkány – tepny  Země 1. 4. 2015 VI. A Mau 

Týden lesů – ochrana lesa 11. 5. 2015 5., 6., 8., roč.  

Boskovice – geol. přírodovědná 

exkurze 

15. a 16. 6. 2015 9. roč Mau, Mus. 

 

Výukové programy: 

Název: Datum: Třída: Učitelé: 

Planeta Země 3000 – Indonésie 15. 12. 2014 7. a 9. roč. Mauerová, Soj, Kre 
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Od rovníku k pólu, ZOO Brno 14., 17. 4. 2015,  V. A, B Mel., Kov. 

Bezobratlí , Krásensko 22. 5. 2015 VI. A, B Mus., Bíl 

 

 

4.6. Hodnocení programu primární prevence 

  Cíle programu primární prevence: 

 prevence drogových závislostí (zaměřeno zejména na alkohol, tabák a marihuanu); 

 záškoláctví a vandalismu (sprejerství, ničení veřejných prostranství); 

 prevence šikany a násilí; 

 dopravní výchova; 

 rozvoj komunikačních dovedností; 

 osobní bezpečí a důvěra; 

 dospívání a puberta; 

 osobní hygiena; 

 hazardní hry, rysy závislosti; 

 fanatismus, projevy fanatismu; 

 zvládání negativních zážitků, stresové situace a jejich zvládnutí; 

 kyberšikana 

 ergonomie školního pracoviště žáka 

 

V průběhu letošního školního roku 2014/2015 byly aktivity v  oblasti primární prevence 

zaměřeny na rizikové faktory uvedené ve výše uvedeném výčtu cílů. Prvořadým úkolem bylo 

minimalizovat počet žáků utvářejících si závislost na nikotinu nebo marihuaně a zároveň snížit 

počet dětí, které v nízkém věku získávají první zkušenosti s alkoholem. Snahou bylo rovněž 

přimět žáky k přehodnocení svého vnitřního žebříčku hodnot, naučit je vytvářet si pozitivní 

vazby k sobě, ostatním lidem a ke svému okolí. V rámci preventivní činnosti se škola zaměřila 

na osvětu v oblasti mezilidských vztahů a vztahů ve třídě. Vztahy ve třídě učitelé vylepšují 

soustavnou celoroční činností (převážně v rámci třídnických hodin).  

S vedením třídnických hodin opět pomáhal Mgr. Radim Kubík, student sociální pedagogiky 

PdF (u nás zaměstnaný v rámci dotace od Jihomoravského kraje, podanou na primární 

prevenci). Mgr. Kubík se podílí na vedení osvětových programů v oblasti dospívání, programů 

na klima třídy a mnoho dalších aktivit, které se přímo nevykazují, ale mají velmi pozitivní vliv 

na chod školy. Učitelé také často využívali jeho služeb na výletech, školách v přírodě a 

lyžařském kurzu.  

Na prvním stupni byly kromě vedení třídnických hodin výchovně vzdělávací aktivity 

zaměřeny zejména na dopravní výchovu, první pomoc při záchraně lidského života 

a na činnost IZS.  

K naplnění všech cílů z úvodu článku bylo využíváno přímé výuky zejména ve výchovách 

(občanská výchova, výchova ke zdraví, výtvarná výchova, pracovní a tělesná výchova) 

a v předmětech přírodopis, chemie, český jazyk.  

V rámci předmětů chemie se každoročně seznamují s typologií OPL a s jejich působení na 

člověka a jeho CNS.  

V občanské výchově žáci postupně získávali informace k řadě rizikových jevů – hazardní hry, 

fanatismus, sebepoškozování. Do řešení témat se žáci zapojovali aktivně svými referáty. Pro 

názornost byla využívána řada výukových programů získaná z různých zdravotnických a 

hygienických institucí.  

Nedílnou součástí výchovných aktivit bylo přimět žáky k uvědomění si nezbytnosti 

dodržování základních pravidel nezbytných pro pozitivní udržování mezilidských vztahů. 

V průběhu roku získávali v občanské výchově poznatky o  nezastupitelnosti vlastního 



Základní škola Bílovice nad Svitavou,  Výroční zpráva za rok 2014/2015 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

23 

 

sebeuvědomování a sebeodhalování pro celý život. Hlavním cílem výuky dílčího tématu 

komunikace byla snaha vytvořit a postupně rozvíjet základy sebedůvěry a odbourat tak 

komunikační bariéry.  

V rámci primární prevence byla podaná dotace na Jihomoravský kraj v celkové výši 60 000 

Kč. Součástí projektu jsou finanční prostředky na dohodu o provedení práce pro sociálního 

pedagoga Mgr. Radima Kubíka. Dále jsou součástí dotace dva vzdělávací celodenní semináře 

a nákup výukových materiálů pro školního metodika prevence.  

V rámci řady veřejných tanečních či pěveckých vystoupení a mnoha úspěšných účastí 

na sportovních utkáních prezentovali žáci svůj talent a nadání. Upevňovali si tak svoji 

sebejistotu. Stejný úkol plnila rovněž široká nabídka volnočasových aktivit a kroužků. 

 

4.7. Zhodnocení činnosti školního roku 2014/2015 podle vzdělávacích oblastí 

 

4.7.1. Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

 

Členové komise se sešli pouze 2x během školního roku. Organizace akcí a řešení problémů 

probíhalo operativně a bez komplikací. 

Podařilo se zajistit mnoho zajímavých akcí pro žáky všech ročníků 2. stupně.(viz. přehled) 

Snažíme se žákům co nejvíce přiblížit probíranou přírodovědnou problematiku pomocí 

názorných pomůcek, vycházek, pokusů nebo návštěv výstav a výukových programů. 

Prostor vstupní haly využíváme jako výstavní prostor a instalujeme  zde  vzorky přírodnin se 

jmenovkami a příručním atlasem s rozšiřujícími informacemi; např jarních bylin, jehličnanů a 

listnáčů nebo plodů a méně známých rostlin  

Naše škola je zapojena do dvou větších projektů, kdy spolupracujeme s brněnskými gymnázii 

s cílem umožnit našim žákům zúčastnit se projektového vyučování v předmětech  Př, F a Ch 

s využitím nejmodernější techniky a vybavení. Na gy Křenová projekt skončil naší druhou 

návštěvou s osmáky.   

Na zahradě řečkovického gymnázia jsme byli celkem 3x. Mimo to jsme v říjnu dostali 

zapůjčeno vybavení pro měření fyzikálních veličin, které jsme využívali v hodinách F, Př a Ch 

a které nám po skončení projektu na škole zůstane. V rámci tohoto projektu se také podařilo 

zajistit bezplatný vstup do VIDA! parku pro všechny žáky naší školy. 

Letos se žáci 7. ročníku zúčastnili pilotního ročníku projektu Děti obnovují přírodu, kde šlo o 

poznání historie a současnosti lomu na Hádech, který pak žáci s pomocí lektorů pomáhali 

rekultivovat. 

Podařilo se nám prohloubit spolupráci se ŠLP Křtiny a začali jsme využívat programy lesního 

pedagoga, který je součástí této organizace, takže některé programy už bychom nemuseli 

realizovat v Brně, ale přímo tady v Bílovicích a přilehlém okolí. 

 

4.7.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 

 

Jako každý rok i letos jsme se zapojili do řady matematických soutěží, ve kterých jsme 

dosahovali velmi dobrých výsledků. U žáků IX. třídy proběhlo testování SCIO – ve všech 

testovaných oblastech žáci dosáhli nadprůměrných výsledků. Od ledna do dubna p. uč. 

Mauerová připravovala žáky IX. třídy na přijímací zkoušky. Průběžně po celý rok jsme 

prováděli kontrolu probíraného učiva v paralelních třídách. Během roku jsme sjednocovali 

výuku některých témat s vyučujícími na 1. stupni, zejména v 3. a 4. třídách. Od září dojde 

ke změně učebnic v páté třídě – škola zakoupí nové učebnice z nakladatelství SPN (V. až IX. 

třída bude mít jednotné nakladatelství SPN). Příští školní rok budou mít žáci opět do 

matematiky pouze jeden velký nelinkovaný sešit – pro aritmetiku i geometrii. V přípravném 

týdnu provedeme úpravu tematického plánu v VI. třídě – převody jednotek přesunou na 

dřívější termín – mezipředmětové vztahy s fyzikou. 
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4.7.3. Vzdělávací oblast Člověk a společnost 

 

Cílem vzdělávací oblasti Člověk a společnost je, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně 

historické aspekty života lidí ve vzájemných souvislostech. Tato vzdělávací oblast je tedy 

velmi důležitá v přípravě žáků na občanský život v demokratické společnosti. Klade důraz 

nejen na získání základních vědomostí o minulosti a současnosti naší země, ale i na 

osvojování norem společenského chování a občanského soužití. 

V letošním školním roce jsme pokračovali v dodržování dohod z minulých let, které se týkají 

vedení sešitů, četnosti úkolů, klasifikace a podobně. Pro příští školní rok bude nutné opětovně 

vyhodnotit kritéria hodnocení v rámci elektronické žákovské knížky a provést případné 

změny. V tomto školním roce byla nově zavedena do 6. – 9. ročníků kompletní řada učebnic 

dějepisu od vydavatelství SPN. Ke zvážení zůstává nákup nové řady učebnic do Občanské 

výchovy a úprava tematických plánů v jednotlivých ročnících tak, aby se optimalizovaly. 

Dne 26.11.2014 se na naší škole jako každoročně uskutečnilo školní kolo dějepisné 

olympiády. Již 44. ročník této soutěže měl tematické zaměření „Pot, slzy a naděje aneb Život 

je boj“. Náplní byly letos převážně národní dějiny časově ohraničené Sámovou říší na jedné 

straně a bitvou u Moháče na straně druhé. Školního kola se zúčastnili tři zájemci o historii z 9. 

třídy (Dominik Hodovský, Hynek Podlipný a Jan Podlipný). 

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA DĚJEPISNĚ OLYMPIÁDY 

 

1.-2. PODLIPNÝ Jan 36 bodů 
1.-2. PODLIPNÝ Hynek 36 bodů 
3.  HODOVSKÝ Dominik 21 bodů 

 

Pro zařazení mezi úspěšné řešitele byla stanovena hranice 60%, kterou splnili se shodným 

počtem bodů Hynek a Jan Podlipní. Do okresního kola postoupil Jan Podlipný. V okresním 

kole konaném v Tišnově si náš zástupce si v nemalé konkurenci více než 40 žáků základních 

škol a gymnázií okresu Brno-venkov nevedl vůbec špatně a 20. ledna 2015 vybojoval krásné 

11. - 13. místo.  

Jako v předchozích letech jsme i letos pokračovali v započatých projektech OPVK –             

OPVK 1 - anglické vstupy do výuky dějepisu, OPVK 2 e-learning prostřednictvím systému 

OLAT a OPVK 3 DUM. Nejen v rámci projektů OPVK jsme pravidelně pro motivaci žáků a 

názornost ve výuce využívali multimediální techniku na škole (LCD monitory, interaktivní 

tabule apod.) Vzhledem k velké vytíženosti počítačové učebny nebylo možné využívat a 

výukové programy v učebně informatiky (Didakta, Škola za školou, Terasoft…) tak, jak 

bychom si přáli.  

Ve všech ročnících se děti v hodinách D i Ov seznamovaly s významnými dny a státními 

svátky České republiky. Podrobněji jsme se zabývali rovněž regionálními dějinami.  

Aktivitu žáků jsme podporovali prací na projektech i ve spolupráci s vyučujícími ostatních 

předmětů. Průběžně byly také do výuky (zejména žáků 8. a 9. tříd) zařazovány otázky 

z přijímacích zkoušek a dějepisných olympiád z minulých let se zaměřením na oblast Člověk a 

společnost.  

V letošním školním roce se naši žáci opětovně zapojili do srovnávacích testů SCIO, a to i 

z obecných studijních předpokladů. Žáci 9. ročníku navíc prošli Výběrovým zjišťováním 

výsledků žáků 2014/2015, které pořádala ČŠI. Při obou testováních dosahovali naši žáci 

nadprůměrných výsledků 

 

4.7.4. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace - Český jazyk a literatura 

 

Se žáky pátých až devátých tříd jsme se zúčastnili besed v Knihovně Jiřího Mahena, a to na 

téma Kdo hledá, najde I. , II., Dobrodružství trochu jinak, Kniha vs film a Nám věřit můžete. 

Akce se konaly v Brně střed (Kobližná). V předvánočním čase žáci 6. tříd navštívili filmové 

představení Tři bratři.  
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Žáci 8. a 9. tříd se zúčastnili školního kola olympiády z českého jazyka. Do okresního kola 

postoupili Hynek Podlipný a Jan Podlipný z 9. třídy. V okrese se Hynek Podlipný umístil na 9. 

místě, Jan Podlipný na 25 místě. Celkem se okresního kola účastnilo 56 soutěžících. 

Na počátku března proběhlo školní kolo recitační soutěže, které se zúčastnilo sedm desítek 

žáků naší školy z 1.- 8.tříd. Žáci, kteří se umístili na 1. a 2. místě postoupili do oblastního 

kola, které se konalo v Adamově ve středu 18.3. 2015. Žáci naší školy měli letos velký 

úspěch, získali celkem 3 ocenění ve třech kategoriích. 

 

V 0.kategorii - žáci 1.tříd         -      2.místo získal         Jindřich Nivnický 

V 1.kategorii - žáci 2. a 3. tříd -      2.místo získala       Veronika Valíčková 

V 3.kategorii - žáci 6. a 7. tříd -      3.místo získal         Aleš Aulehla 

 

V dubnu jsme využili nabídku CVČ Lužánky pobočka Labyrint a obě šesté třídy absolvovaly 

program s názvem Řecké mýty a báje. Děti si vyzkoušely dramatizaci, domýšlení příběhu. 

 

4.7.5. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace – Cizí jazyky 

 

Jako každoročně jsme uspořádali Konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnilo  

pouze 5 žáků: vítězkou v kategorii I.A se stala Markéta Suchyňová ze VII.A, v kategorii II.A 

Anna Alžběta Matyášová z VIII.A. Obě postoupily do okresního kola v Ivančicích, kde 

Markéta byla čtvrtá a Anička druhá (na vítěze ztratila pouze půl bodu). 

Úroveň jazykových dovedností byla letos testována SCIO testy v 9. třídách. Výsledky  byly 

pro nás velmi dobré. Celkový percentil našich žáků i percentil ve čtyřech testovaných 

dovednostech (poslech, konverzační situace, čtení a porozumění textu, komplexní 

cvičení) byl vyšší než průměrný výsledek všech škol stejného typu (počet respondentů 

11253). 

Hlavní velkou akcí letošního roku byl jazykový a poznávací pobyt v Anglii, Bath. Zúčastnilo 

se 29 žáků, jednalo se o 8denní zájezd s 9 lekcemi výuky s anglickými učiteli. V průběhu 

pobytu jsme navštívili mnoho krásných míst, např. Stonehenge, Cardiff (hlavní město 

Walesu), Londýn. 

V letošním roce neproběhla žádná hospitační činnost, výměna zkušeností, vzájemné 

poskytování materiálů, sjednocení klasifikace testů však probíhaly nepřetržitě podle potřeby. 

S materiálním vybavením pro výuku jazyků jsme spokojeni, pro příští školní rok objednáme 

nové učebnice pro 6. a 7.ročník, protože stávající Way To Win učebnice jsou již zastaralé. 

Zahájíme tak postupnou obnovu učebních materiálů ve všech ročnících II. stupně. Co nás ale 

velmi trápí, je vysoký počet žáků při vyučování cizím jazykům. Třídy se nedělí, a to ani na I. 

stupni, kde je nesmírně důležité dát všem žákům dobré základy pro další roky a učit je tak, aby 

je to bavilo. Na výuku cizích jazyků je ideální skupina 12-15 žáků, my učíme skupiny o 20-24 

dětech.  

 

4.7.6. Vzdělávací oblast Informační a komunikační technologie 

 

Během druhého pololetí došlo k zásadnímu posílení WiFi signálu. Posílení bylo v rozsahu 

téměř celé školy. To přispělo k lepšímu využívání internetových zdrojů ve výuce. Dále byla 

počítačová učebna vybavena sluchátky ke každé stanici. 

V prvním pololetí jsme aktualizovali program Zoner Photo Studio z verze 12 na verzi Zoner 

Photo Studio 16. Díky tomu se zvýšily možnosti grafických úprav prací žáků. 

Během února se podařilo softwarově vybavit počítačovou učebnu o nejnovější verzi programu 

MS Office a některými freeware programy (Inkskape, Gimp, …) 

Z plánovaných projektů ve výuce se podařilo splnit projekt s mezipředmětovou vazbou 

(přírodopis) Prezentace savci. Dále proběhla soutěž o nejlepší plakát na téma Pozvánka na 

vánoční florbalový turnaj a v rámci aplikované informatiky byly upraveny digitální fotografie 

pro projekt Recyklohraní. 
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5. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

5.1. Výstavy 

 

Prosinec 

 Bílovické Jezulátko 

 Nebojte se čerta ze Špilberku 

 Vánoce za dávných časů 

 Kam čert i může 

 

Březen 

 Vulkány – tepny Země 

 Anthropos – pravěk s výkladem 

 

 

5.2. Veřejná vystoupení 

 

Září 

 Mezinárodní folklórní festival Brno 

 Slavnostní uvítání prvních tříd 

 

Listopad 

 Republikoví finále Sedmikvítek 

 Odvážení vánočního stromu 

 Děti dětem 

 

Prosinec 

 Bílovické Jezulátko 

 Vítání občánků 

 Česko zpívá koledy 

 Bílovické vánoce – rozsvícení 

 Vystoupení u Vánočního stromu 

 Vánoční trhy – BVV 

 Koledy v DPS 

 

Únor 

 Beseda u cimbálu 

 Vítání občánků 

 

Březen 

 Vítání jara U Luže 

 Černovický zpěváček 

 

Duben 

 Oblastní kolo postup. přehlídek 

 

Červen 

 Brněnsko tančí a zpívá 

 Bílovická křižovatka 

 Festival jahod v Jahodné 

 

Červenec 

 Mladé hody 
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 Jan Hus 

 Zpěváček Moravy a Slezska 

 

5.3. Školy v přírodě, lyžařský kurz, výlety 

 

 Lyžařský a snowboardový kurz Dolní Morava            (43 žáků, 5. – 9. ročník) 

 ŠVP – Hipocentrum Koryčany  (52 žáků, 2. ročníky) 

 ŠVP – Centrum Česká Kanada-Kunžak (68 žáků, 4. ročníky) 

 ŠVP – Podmitrov  (56 žáků, 1. ročníky) 

 ŠVP se sportovním zaměřením Biskupice (45 žáků, 7. – 8. ročníky) 

 ŠVP – Koryčany  (56 žáků, 3. ročníky) 

 Jazykově-poznávací pobyt v Anglii (29 žáků, 6. – 9. ročníky) 

 Za indiány do Hlinska (20 žáků, 1. B) 

 Jungle park (20 žáků, 5. B) 

 Hrad Veveří (39 žáků, 5. ročníky) 

 Alexandrova rozhledna Adamov (40 žáků, 2. A, 2. B) 

 Boskovice a okolí – geo-přírodovědně-historický výlet (17 žáků, 9. ročník) 

 

 

5.4. Další školní akce 

 

 Obřanský hrad – vzdělávací vycházka (65 žáků, 4. ročníky)  

 VIDA Brno  (5. – 9. ročníky) 

 Festival vědy Brno (45 žáků, 8. – 9. ročníky) 

 Exkurze Sita – třídírna odpadu (34 žáků, 6. ročníky) 

 Den stromů – exkurze (6. – 9. ročníky)  

 Praktika na Gymnáziu Řečkovice (58 žáků, 7. – 8. ročníky) 

 Praktika na Gymnáziu Křenová (26 žáků, 8. ročníky) 

 Slévárna Blansko (21 žáků, 9. ročník) 

 SŠ Čichnova – projekt volba povolání (30 žáků, 8. ročníky) 

 

5.5. Olympiády 

 

 Matematická olympiáda – domácí a okresní kolo 

 Matematický klokan 

 Pythagoriáda – školní a okresní kolo 

 Dějepisná olympiáda – školní a okresní kolo 

 Astronomická olympiáda – 1. kolo a krajské kolo 

 

 

6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI 

 

V lednu 2015 se konalo šetření stížnosti. Výsledek šetření je k nahlédnutí v ředitelně školy. 

 

7. HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Základní škola hospodaří v kalendářním roce s prostředky ze státního rozpočtu určenými na platy, 

náhrady platů, na odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou na základě 

dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na výdaje na úhradu pojistného na 

sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní náklady 

vyplývající z pracovněprávních vztahů, na výdaje podle § 184 odst. 1 a 2, výdaje na nezbytné 

zvýšení nákladů spojených s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených, výdaje na 
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učební pomůcky, výdaje na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona 

poskytovány bezplatně, a rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

Pro kalendářní rok 2014 byly škole stanoveny tyto ukazatele vztahující se k prostředkům ze 

státního rozpočtu:  

a) prostředky na platy 11 513 582 Kč  

b) prostředky na ostatní osobní náklady 60 000 Kč  

c) zákonné odvody 3 920 387 Kč  

d) FKSP 129 225 Kč  

e) ostatní neinvestiční výdaje 460 692 Kč  

 

Dále škola hospodaří s příspěvkem od zřizovatele určeným na pokrytí provozních nákladů školy. 

Škola má povolenu doplňkovou činnost. 

 

8. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

Škola se neúčastní rozvojových nebo mezinárodních programů. Je však zapojena do jiných 

programů.  

 

9. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

9.1. EU Peníze školám 

 

Za účelem systematické podpory vzdělávání na základních školách v České republice vznikla v 

rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nová oblast podpory 1.4 – 

Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách. Tento projekt je znám také pod názvem 

EU peníze školám.  

Cílem projektu je zlepšit podmínky na základních školách, a tak zkvalitnit základní vzdělávání. 

Podpořenými cílovými skupinami jsou žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol. Výše dotace 

se odvíjí od velikosti školy a počtu žáků. 

Z klíčových aktivit si škola vybrala ty, které nám pro realizaci v podmínkách školy nejvíce 

vyhovují. Naše škola si vybrala šablonu III/2 „Využívání ICT“ a šablonu IV/2 „Matematika“. 

Zlepšení výuky v těchto oblastech chceme dosáhnout prostřednictvím tvorby a následným 

používáním nových učebních materiálů (DUM – digitální učební materiál).  

Projekt je registrován na MŠMT pod registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.3693 v celkové výši  

1 725 774 Kč.  

Termín ukončení projektu byl 28. 2. 2015. 

 

9.2. Sociální pedagog do školy 

 

Sociální pedagog působil na naší škole v rámci projektu Katedry sociální pedagogiky 3 roky. Po 

ukončení projektu v lednu 2015 jsme si chtěli sociálního pedagoga udržet, protože jeho přínos pro 

chod školy je ověřený.  

Projekt byl podaný na Jihomoravském kraji a byl schválen v plné výši 60 000,-. Projekt neslouží 

pouze na zaplacení dohody o provedení práce pro sociálního pedagoga, ale podporuje prevenci v 

dalších oblastech. Součástí projektu jsou: 

- plat pro sociálního pedagoga Mgr. Radima Kubíka 

- studium odborné kvalifikace pro školního metodika prevence 

- dva celodenní semináře pro celý učitelský sbor z oblasti prevence 

- deskové hry na podporu vedení třídnických hodin 

- spotřební materiál potřebný pro administraci projektu 

Termín ukončení projektu je 31. 12. 2015. 
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9.3. Podpora včelařství 

 

Na naší škole od ledna 2015 působí Včelařský kroužek pod vedením Doc. Ing. Rudolfa Rybáře, 

CSc. 

Společně s panem docentem jsme se rozhodli na Jihomoravském kraji podat projekt na podporu 

vzdělávání včelařského kroužku. Projekt byl schválen v plné výši 20 000,-. Součástí projektu je 

nákup úlů, ochranných pomůcek pro žáky a výukových materiálů.  

Termín ukončení projektu je 31. 12. 2015. 

 

9.4. EU OPVK - Výzva 56 

 

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla vyhlášena v dubnu další 

výzva s pořadovým číslem 56.  

Cílem projektu pod registračním číslem CZ.1.07/1.1.00/56.2003 je podpora vzdělávání cizích 

jazyků a tzv. čtenářské dílny. Cílovou skupinou jsou žáci i pedagogové. Výzva je tvořena z tzv. 

šablon, které jsou 4: 

a) Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

c) Stínování pro pedagogy přírodovědných předmětů v zahraničí 

d) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

Projekt byl podpořen ve všech 4 šablonách v plné výši 978 719 Kč. 

Zahájení projektu bylo 1. 7. 2015 a termín ukončení je 31. 12. 2015. 

 

 

9.5. Projekt VYNSPI II – Implementace a evaluace minimálního preventivního programu 

 

Koncept tzv. minimálního preventivního programu vznikl před mnoha lety, nicméně po dlouhý 

čas se potýkal s velmi vágními definicemi a pojetím a stal se nakonec pro školy více „strašákem“ 

než pomocníkem. Každá česká škola musí tento program realizovat a ukládá jí to současná platná 

legislativa. Současně ale od začátku panuje velký problém s nedostatečnou přípravou a odbornou 

podporou, kterou školy pro takto ambiciózní projekt potřebují. V rámci projektu VYNSPI-1 tak 

vznikla velmi rozsáhlá iniciativa, která v roce 2012 vyústila až do návrhu modelového flexibilního 

kurikula preventivních aktivit pro základní školu od první do deváté třídy pro všechny typy 

rizikového chování s modulárním řešením kombinování preventivní práce dle věku, tematické 

oblasti rizikového chování a náročnosti cílové. 

Projekt VYNSPI 2 pilotně ověřuje výstupy z projektu VYNSPI 1. Školní metodik prevence naší 

ZŠ ve spolupráci s Klinikou adiktologie po připomínkování přepracoval minimální preventivní 

program dle návrhů Kliniky adiktologie. Nově přepracovaný minimální preventivní program 

je k dispozici všem školám ČR. 

 

10. SPOLUPRÁCE S ORGANIZACEMI A PARTNERY 

 

10.1. Spolupráce se zřizovatelem 

 

Zřizovatel – obec se prostřednictvím svých zástupců intenzivně zajímá o dění ve škole. Škola 

spolupracuje s obcí při pořádání kulturních akcí a vystoupeních pro obec. Žáci naší školy pod 

vedením svých učitelů přispěli svým programem při tradičním odvážení vánočního stromu pro 

Brno, při vítání jara a při výročí upálení Jana Husa.  

 

10.2. Spolupráce s mateřskou školou 

 

Spolupráce základní a mateřské školy je na velmi dobré úrovni. Projevuje se to společnými 

akcemi, seznamovacími návštěvami dětí předškolního věku ve škole a opačně, vzájemnými 

kulturními návštěvami, společnou prací předcházející zápisu dětí do prvních ročníků – výměna 

informací, účast zástupců školy na besedě s rodiči dětí budoucích prvních tříd v mateřské škole. 
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Společná příprava kulturního programu na slavnostní předávání vánočního stromu pro Brno. 

Společné divadelní představení. Návštěva budoucích prvňáčků ve škole a jejich účast při 

vyučování. 

 

10.3. Spolupráce s jinou základní školou  

 

Naše škola dlouhodobě spolupracuje se Základní školou v Hlinsku, Ležáků. Spolupráce se týká 

především výměnných pobytů různých tříd z naší školy v Hlinsku a naopak žáků z Hlinska u nás.  

 

10.4. Spolupráce s dalšími organizacemi 

 

V rámci vzdělávacích či zájmových aktivit škola úzce spolupracuje s jednotou Sokol Bílovice nad 

Svitavou, folklórním souborem Bystrouška 

 

11. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Ve školním roce 2014/2015 splnila škola všechny cíle výchovně vzdělávacího procesu. Postupně 

docházelo k úpravám vzdělávacího programu.  

Úspěchy na olympiádách a soutěžích i četná účast na dalších akcích prokazují, že děti získaly 

potřebné znalosti a kompetence v různých oblastech vzdělávání.  

Počet mimoškolních akcí, třídních, výukových i školních projektů, při nichž spolupracují žáci 

různého věku, výrazně zlepšuje komunikaci mezi dětmi a pomáhá vytvářet příznivější klima školy. 

Zároveň svědčí o schopnosti zvládat týmovou spolupráci, o praktickém využití získaných 

poznatků a je pevným základem pro další vzdělávání dětí.  

Účast vyučujících na kurzech dalšího vzdělávání svědčí o zájmu učitelů neustále zkvalitňovat 

výchovně vzdělávací proces.  

Výrazně se zlepšily také materiální podmínky pro činnost školy.  

V dalším školním roce je dále nutné pracovat na zlepšování prostorového zázemí školy a obnově 

či doplňování školních pomůcek.  

 

Závěrem patří poděkování zřizovateli školy Obci Bílovice nad Svitavou a všem 

spolupracujícím organizacím i jednotlivců. 

  

V Bílovicích nad Svitavou dne 28. 8. 2015 

 

 

Mgr. Libor Žanda, statutární zástupce ředitele 

 

 

Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne 31. 8. 2015 

Výroční zpráva schválena na školské radě dne 7. 10. 2015 


