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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, Těsnohlídkovo náměstí 1000, Bílovice nad 

Svitavou 

c) Právní forma školy: příspěvková organizace 

d) Ředitel školy: Mgr. Michal Klaška, uvolněn pro výkon veřejné funkce. 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Libor Žanda (pověřený řízením školy). 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Bohdan Kousalík 

 

e) Součásti školy zařazené do sítě: 

Základní škola Kapacita: 590 žáků (od 1. 9. 2016) IZO 102179905 

Školní družina Kapacita: 210 žáků (od 1. 9. 2016) IZO 118300075 

Školní jídelna Kapacita: 550 strávníků IZO 103079815 

 

f) Základní údaje o škole a jejích součástech k 30. 9. 2016 (školní jídelna k 31. 10. 2016) 

Základní škola 

Počet žáků / počet tříd 493 / 24 

Počet žáků na třídu / skupinu 20,54 

Počet učitelů (fyzický počet)  33 

Přepočtení na plně zaměstnané 29,99 

 

Školní družina 

Počet skupin 7 

Počet dětí 192 

Počet dětí na skupinu 27,43 

Počet pedagogických pracovníků 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,79 

 

 

mailto:zsbilovice@zsbilovice.cz
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Školní jídelna 

Počet strávníků - žáků 459 

Počet strávníků ostatních včetně zaměstnanců 125 

Celkem strávníků 584 

Počet pracovníků 8 

Přepočtení na plně zaměstnané 7,32 

 

 Počty žáků podle bydliště k 30. 9. 2016: 

Bílovice nad Svitavou 407 

Řícmanice 37 

Babice nad Svitavou 17 

Brno 24 

Kanice 4 

Mokrá - Horákov 1 

Jedovnice 1 

Holešov 1 

Hradec Králové 1 

Celkem 493 

  

g) Školská rada: Zřízena v roce 2005 (devítičlenná), od roku 2008 má 6 členů. Volební 

období současné školské rady začalo 1. 9. 2015 a bude končit 31. 8. 2018. 

 

Členové školské rady (dále ŠR): 

 Jméno Za koho jmenován Funkce 

1 Ing. Ivo Hažmuk Zákonní zástupci Předseda ŠR 

2 Ing. Valerie Helánová, Ph.D. Zákonní zástupci Člen ŠR 

3 MUDr. Tomáš Gabriel Zřizovatel Člen ŠR 

4 Ing. Jan Kovář Zřizovatel Člen ŠR 

5 Mgr. Petra Glosová Škola Člen ŠR 

6 Mgr. Bohuslava Hamáková Škola Člen ŠR 
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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: 493 

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 9 

Technické dovednosti sedmý 17 

Seminář z matematiky a českého jazyka osmý 20 

Seminář z matematiky a českého jazyka devátý 24 

 

Nepovinné předměty 

Název předmětu Počet žáků 

Náboženství 47 

 

Zájmové útvary při ZŠ 

Název Počet žáků 

Anglický kroužek 78 

Florbal 50 

Hliněnka - keramická dílna 60 

Kroužek beeballu 19 

Točení na hrnčířském kruhu 15 

Liščata – příprava dětí do školy po zápisu do 1. tříd 25 

Reedukační kroužek 28 

Čeština bez dřiny - dyslektický kroužek 20 

Divadýlko 17 
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Sportovní hry 21 

Dívčí klub 10 

Hudební kroužek  9 

Celkem 352 

 

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 

Pedagogičtí pracovníci Fyzický počet 
Přepočtené 

úvazky 

Učitelé celkem 33 29,99 

 Výchovný poradce 1 1 

 Koordinátor EVVO 1 1 

 Školní metodik prevence 2 2 

 Koordinátor ŠVP 1 1 

Školní psycholog 1 1 

Školní speciální pedagog (od 15. 2. 2017) 0,5 0,5 

Vychovatelé ŠD 7 5,79 

Ostatní pedagogičtí pracovníci (asistenti 

pedagogů) – k 30. 6. 2017 
9 5 

Sociální pedagog 1 DPP* 

 *DPP – dohoda o provedení práce 

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. Bílková Jana, Ph.D. učitelka              1 VŠ, M - F 

5 Mgr. Brázdilová Jarmila učitelka 1 VŠ, TV-SpP 

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

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

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

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

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

11 Ing. Hasalová Andrea učitelka 1 VŠ, AJ 

12 Mgr. Holá Marcela učitelka 1 VŠ, NJ – D - FJ 
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13 Mgr. Horčicová Eva učitelka 0,96 VŠ, ČJ - NJ 

14 Mgr. Josefíková Silvie učitelka 0,77 VŠ, ČJ - OV 

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. Kořenková Ludmila učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

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

20 PaedDr. Kováč Pavel učitel 1 Vychovatelství - TV  

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

22 Mgr. Krupárová Martina učitelka 1 VŠ, 1. stupeň 

23 Mgr. Křičková Martina učitelka 1 VŠ, ČJ - HV 

24 Mgr. Lacová Monika učitelka 0,91 VŠ, VV - OV 

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

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

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

28 Mgr. Misařová Eliška učitelka 0,91 VŠ, Př - VkZ 

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

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

31 Mgr. Spoustová Tamara učitelka 1 VŠ, ČJ - OV 

32 Mgr. Macháňová Martina 
školní psycholog 

(do 26. 9. 2016) 
0,5 

VŠ, spec. ped; 

psychologie 

33 Mgr. Macháňová Martina 
Speciální pedagog 

(do 26. 9. 2016) 
0,5 

VŠ, spec. ped; 

psychologie 

34 Mgr. Kolářová Monika 
Školní psycholog 

(od 10. 10. 2016) 
1 VŠ, psychologie 

35 Mgr. Buráňová Svatava 
Speciální pedagog 

(od 15. 2. 2017) 
0,5 

VŠ, speciální 

pedagogika 

36 Horáková Jitka 
vychovatelka/ 

asistent pedagoga 

0,74 

0,55 

SOŠ spojů,  

PF –  vychovatelství 

37 Jelínková Jindra 
vychovatelka/ 

asistent pedagoga 

0,75 

0,5 

SPgŠ – 

vychovatelství 

38 Kučerová Hana 
vychovatelka/ 

asistent pedagoga 

1 

0,5 

SPŠS,  

PF - vychovatelství 

39 Mgr. Iva Matyášová vychovatelka 0,73 VŠ, M - CH 

40 Nováková Lenka vychovatelka 0,83 
SPgŠ - 

vychovatelství 

41 Bc. Syrová Tereza vychovatel 0,57 
SPgŠ - 

vychovatelství 

42 Vespalec Jan 
vychovatel/ 

asistent pedagoga 

0,85/ 

0,50 

SPgŠ - 

vychovatelství 

43 Nehybová Lenka asistent pedagoga 0,5 Studium VŠ 

44 Mgr. Klímová Markéta asistent pedagoga 0,5 VŠ, M-PŘ 

45 Kunrtová Tereza 
asistent pedagoga 

(od 22. 5. 2017) 
0,5 Studium VŠ 

46 Mgr. Šubrtová Michaela asistent pedagoga 0,5 VŠ, Soc.ped. 
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47 Mgr. Klaška Michal ředitel  
uvolněn

** 
VŠ, TV - PŘ  

48 Mgr. Bienertová Lydie RD* RD* VŠ, 1. stupeň 

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

50 Bajerová Jolana RD* RD* Studium VŠ 

 * RD - 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 2016/2017 k 30. 6. 2017 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 18 16,15 + 1 dohoda 

Externí pracovníci 0 0 

Celkem 18 16,15 + 1 dohoda 

 

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. 

Dočkalová Helena 

(od 2. 5. 2016) 

Pagáčová Regina 
(od 1. 3. 2017 do 30. 6. 2017) 

ostatní pomocný pracovník 

0,88 

 

1 

6. Zima Jaromír školník 1 

7. Kolář Jan vedoucí školní jídelny 1 

8. Šnajdrhonsová Magda vedoucí kuchařka 1 

9. Havlová Libuše kuchařka 1 

10. Koukalová Jarmila kuchařka - svačinářka 0,5 + DPP* 

11. Lustigová Kateřina kuchařka 1 

12. Lustigová Leona pomocná kuchařka 0,5 

13. Mácová Silvie kuchařka 1 

14. Krejčiříková Hana kuchařka 0,75 

15. Váňová Hana kuchařka 1 

16. Hegerová Marie vrátná 0,88 

17. Fritschová Jana hospodářka školy - ekonomka 1 

  *DPČ – dohoda o pracovní činnosti 

**DPP – dohoda o provedení práce 
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3.3. Údaje o dalším vzdělávání pedagog. i nepedagogických zaměstnanců 

 

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 Netradiční sportovní hry Descartes Krešlová, Sojáková 

2 Habsburové a české země Descartes Holá 

3 Plán ped. podpory ve škole Edupraxe Holá 

4 Kurz AJ SSŠ Brno Glosová 

5 
Diagnostika schopností a 

dovedností 
PPP Brno Misařová 

6 
Žák s potřebou podpůrných 

opatření 
SSŠ Brno Andresová 

7 Asistent pedagoga Edupraxe Kučerová 

8 Žák s problémovým chováním Agentura Majestic Brázdilová 

9 Repetitorium terénní přírodovědy Lipka Brno Musilová 

10 Činností učení ve VV Tvořívá škola Krupárová 

11 Řemeslný týden Lužánky Brno Kočvárková 

12 Letní škola Velehrad Tvořivá škola Andresová 

13 Těloolomouc 2017 Univerzita Palackého Krešlová, Sojáková 

14 Literatura pro děti Descartes Hajdová 

15 Nový pohled na dějiny Agentura Majestic Holá 

16 Geovíkend Chaloupka Okříšky Musilová 

17 Problémoví zaměstnanci Integra Žanda 

18 Jazykový kurz - AJ SSŠ Brno Glosová 

19 Anglický jazyk činnostně Tvořivá škola Konečná 

20 Interaktivní dopravní vzdělávání Fraus Kováč 

21 Diagnostika schopností PPP Brno Krupárová 

22 Český jazyk na prvním stupni PPP Brno Malá, Misařová 

23 Keramický seminář Edupraxe 
Dostalíková, 

Kočvárková 
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24 
Studium školních metodiků 

prevence 
Resocia s.r.o. Glosová, Sojáková 

25 
Studium pro ved. pracovníky - 

Management 

Univerzita Palackého 

Olomouc 
Žanda 

 

  

 

4. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 

4.1. Počty zapisovaných do prvních ročníků pro školní rok 2017/2018 

 

U zápisu Do 1. tříd nastoupilo Z toho po odkladu 

90 žáků 73 15 

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

Počet  14 

Počet odvolání 0 

 

4.2. Celkový prospěch žáků za školní rok 2016/2017 – 1. pololetí 

 

Třída  
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo  Neprospělo  Průměr  

I. A 24 23 0 0 1 

I. B 25 25 0 0 1 

I. C 24 24 0 0 1 

II. A 21 21 0 0 1,03 

II. B 23 23 0 0 1,02 

II. C 25 25 0 0 1,02 

III. A 22 19 2 0 1,16 

III. B 22 23 0 0 1,01 

III. C 21 21 0 0 1,07 

IV. A 22 18 2 0 1,19 

IV. B 23 18 4 0 1,19 

IV. C 18 15 4 0 1,21 

V. A 17 13 4 0 1,31 

V. B 20 14 5 0 1,26 

V. C 19 15 4 0 1,18 

VI. A 20 14 5 0 1,33 

VI. B 24 19 5 0 1,3 

VI. C 18 12 7 0 1,41 

VII. A 20 11 9 0 1,49 

VII. B 17 13 4 0 1,33 
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VIII. A 20 6 12 1 1,9 

VIII. B 15 5 10 0 1,71 

IX. A 19 10 9 0 1,51 

IX. B 14 5 9 0 1,52 

Škola 

celkem 
493 392 95 1 1,26 

 

 

4.3. Celkový prospěch žáků za školní rok 2016/2017 – 2. pololetí 

 

Třída  
Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo  Neprospělo  Průměr  

I. A 24 23 0 1 1,02 

I. B 25 25 0 0 1,01 

I. C 24 24 0 0 1,01 

II. A 21 21 0 0 1,05 

II. B 23 23 0 0 1,01 

II. C 25 25 0 0 1,03 

III. A 22 19 2 1 1,2 

III. B 22 22 0 1 1,02 

III. C 21 20 1 0 1,15 

IV. A 22 18 2 2 1,2 

IV. B 23 19 4 0 1,23 

IV. C 18 13 5 0 1,29 

V. A 17 12 5 0 1,35 

V. B 20 14 6 0 1,29 

V. C 19 16 3 0 1,26 

VI. A 20 11 8 1 1,4 

VI. B 24 18 6 0 1,27 

VI. C 19 13 6 0 1,37 

VII. A 20 13 7 0 1,47 

VII. B 17 13 4 0 1,33 

VIII. A 20 5 14 1 1,9 

VIII. B 15 5 10 0 1,77 

IX. A 19 9 10 0 1,65 

IX. B 14 3 11 0 1,7 

Škola 

celkem 
494 384 104 1 1,29 
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4.4. Výchovné poradenství ve školním roce 2016/2017 

 

Výchovné poradenství se ve školním roce 2016/2017 zaměřovalo na tyto oblasti: 

 rozdělení kompetencí a nastavení systému vzájemné kooperace s dalšími členy Školního 

poradenského pracoviště – školním psychologem, školním speciálním pedagogem a školními 

metodiky prevence 

 spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro 

žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, koordinace poskytování poradenských služeb 

těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a vedení evidence o žácích se 

speciálními vzdělávacími potřebami  

 facilitace jednání pedagogů školy se zákonnými zástupci žáků 

 metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy především v otázkách inkluze a 

kariérového rozhodování žáků 

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

žáků 

 

Zhodnocení jednotlivých oblastí činnosti: 

 

4.4.1. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

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

potřebami se podílejí kromě výchovného poradce rovněž ostatní členové školního poradenského 

pracoviště i členové pedagogického sboru. Jde především o třídní učitelky, které se věnují dětem se 

speciálními vzdělávacími potřebami individuálně v rámci hodin pedagogické intervence. V letošním 

roce byla tato péče poskytována v rámci podpůrných opatření nastavených pedagogicko-

psychologickými poradnami devíti žákům prvního až šestého ročníku po 1 až dvou hodinách 

v celkovém rozsahu 13 hodin týdně. Nadále probíhala rovněž reedukační péče poskytovaná učiteli i 

speciálním pedagogem – individuální i skupinová. 

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, výchovným poradcem a dalšími členy Školního 

poradenského pracoviště 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 

(spádovost).       

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

v minulých letech. Velkou posilou pro náš tým se stal školní psycholog a školní speciální pedagog. 

V letošním roce došlo opět k výraznému navýšení počtu asistentů pedagoga v systému péče o žáky 

se speciálními vzdělávacími potřebami a podpůrnými opatřeními 2. - 3. stupně z pěti asistentů 

pedagoga na osm. Přibyli asistenti pro dvě žákyně prvních tříd a pro žákyni 4. ročníku.  
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Přehled asistentů pedagoga ve školním roce 2016/2017 

Třída Druh SVP 

Stupeň PO 

IVP Asistent pedagoga 

I.A 3 NE 20 h (Hana Kučerová) 

I.B 3 ANO 20 h (Kunrtová Tereza) 

III.C SPCH ANO 20 h (Horáková Jitka) 

IV.B 3 ANO 20 h (Jelínková Jindra) 

IV.C 3 ANO 20 h (Šubrtová Michaela/Vespalec Jan) 

V.A SPCH ANO 22 h (Vespalec Jan/ Šubrtová Michaela) 

V.B SPCH ANO 
21 h (Klímová Markéta) 

V.B SPCH ANO 

V.C SPCH ANO 20 h (Nehybová Lenka) 

 

 

Přehled uskutečněných aktivit: 

 

 Do PPP bylo v letošním školním roce odesláno na první nebo kontrolní vyšetření 31 žáků, 

což představuje 6 % žáků naší školy. Nejčastěji 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. 

 Na začátku letošního školního roku bylo integrováno 15 žáků. K 30. září 2016 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. V průběhu školního roku 

přibyli další čtyři žáci, kterým byl doporučen individuální vzdělávací plán. 

 

 pokračujeme ve vedení a vylepšování databáze všech integrovaných žáků a ostatních žáků se 

specifickými vzdělávacími potřebami a 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. Na učitelský server byly v letošním školním roce přidány rovněž Individuální 

vzdělávací plány a Plány pedagogické podpory. 

 

Žáci s individuálními vzdělávacími plány ve školním roce 2016/2017 

ročník počet IVP 

1.  1 

2.  0 

3.  3 

4.  6 

5.  5 

6.  1 

7.  1 

8.  2 

9.  0 

celkem 19 
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 Při celkovém počtu 495 žáků je v péči PPP každý pátý žák naší školy. Převažují žáci v péči 

poraden – 66 (57+9), u kterých nebyly diagnostikovány závažnější poruchy učení nebo 

chování, ale přesto se jedná o žáky se speciální vzdělávací potřebou, kteří vyžadují 

individuální přístup. 

 Od října 2016 začaly probíhat reedukace vývojových poruch učení. Reedukační péče je 

určena jednotlivcům i skupinám z řad žáků 1. stupně dle doporučení PPP. Abychom zlepšili 

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

reedukačních skupin zřizovaných v poradnách, probíhala v letošním školním roce reedukace 

na doporučení poradny u nás na škole. Žáků s doporučením skupinové nebo individuální 

reedukace z pedagogicko-psychologických poraden každoročně přibývá a personálně tento 

nárůst těžko zvládáme, proto jsme ve 2. pololetí přivítali posilu pedagogického sboru v osobě 

speciálního pedagoga Mgr. Svatavy Buráňové, která již letos část péče o tyto žáky převzala.  

Počty žáků školy v péči PPP (stav k 27.6.2017) 

třída vyšetřených 

celkem 

zdravotní 

znevýhodnění 

zdravotní 

postižení 

mimořádně 

nadaní 

PO 1 PO 2 PO 3 ostatní 

I. A 1 0 0 0 0 0 1 0 

I. B 2 0 0 0 0 1 1 0 

I. C 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. A 1 0 0 0 1 0 0 0 

II. B 1 0 0 0 0 0 0 1 

II. C 1 0 0 0 0 0 0 1 

III. A 4 0 0 0 0 1 0 3 

III. B 3 0 0 0 1 1 0 1 

III. C 5 0 1 0 1 0 0 3 

IV. A  5 0 2 0 1 1 0 1 

IV. B 6 0 0 1 1 0 1 3 

IV. C 8 0 0 0 0 0 1 7 

V. A 5 1 1 0 1 0 0 2 

V. B 8 1 2 0 0 0 0 5 

V. C 4 0 1 0 0 1 0 2 

1. stupeň 54 2 7 1 6 5 4 29 

VI. A 5 1 0 0 1 1 0 2 

VI. B 7 1 0 0 0 1 0 5 

VI. C 4 0 0 0 1 0 0 3 

VII. A 4 0 1 0 0 0 0 3 

VII. B 4 0 0 0 1 0 0 3 

VIII. A 7 3 1 0 0 0 0 3 

VIII. B 7 1 0 0 0 1 0 5 

IX. A 4 1 0 0 0 0 0 3 

IX. B 4 1 0 0 0 2 0 1 

2. stupeň 46 8 2 0 3 5 0 28 

celkem 100 10 8 1 9 10 4 57 

% 20,2 2,0 1,6 0 1,8 2,0 0,8 11,5 



Základní škola Bílovice nad Svitavou,  Výroční zpráva za rok 2016/2017 

okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

17 

 

 Skupinové reedukace probíhaly pravidelně jednou až dvakrát týdně. Dosažené výsledky žáků 

v reedukačních skupinách vedoucí reedukačních skupin pravidelně konzultovali s rodiči žáků, 

třídními učiteli i ostatními vyučujícími.  

 6. října 2016 proběhlo setkání výchovných poradců základních škol okresu Brno – venkov 

pořádané PPP Brno s ředitelem PPP Brno Mgr. Liborem Mikuláškem a ostatními pracovníky 

poradny. Cílem setkání bylo především seznámení se se změnami v organizaci práce na PPP 

Brno v souvislosti s novelou Školského zákona (stupně podpůrných opatření, role poradny a 

školy, vzájemná spolupráce), ale také vzájemné předávání zkušeností mezi výchovnými 

poradci jednotlivých základních škol okresu Brno-venkov. 

 7. října 2016 proběhlo setkání výchovných poradců základních škol okresu Blansko s vedoucí 

PPP Blansko s Mgr. Evou Kovářovou a ostatními pracovníky poradny. Cílem setkání bylo 

především seznámení se se změnami v organizaci práce na PPP Blansko v souvislosti 

s novelou Školského zákona (stupně podpůrných opatření, role poradny a školy, vzájemná 

spolupráce), ale také vzájemné předávání zkušeností mezi výchovnými poradci jednotlivých 

základních škol okresu Blansko. 

 K 30. dubnu 2017 proběhlo vyhodnocení péče o integrované žáky ve školním roce 

2016/2017 třídními učiteli ve spolupráci s asistenty pedagoga a pracovníky školního 

poradenského pracoviště. Jako podklady pro vyhodnocení sloužily informace od vyučujících 

jednotlivých 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 je v rámci možností podporovat v rozvoji 

jejich schopností a dovedností.  

 10. května 2017 se výchovný poradce zúčastnil porady výchovných poradců pořádané PPP 

Brno. 

 30. května 2017 proběhla první část semináře pro školní poradenské pracoviště s cílem 

vylepšit vzájemnou spolupráci a komunikaci. Další část se uskuteční v září. 

 1. června 2017 se výchovný poradce zúčastnil porady výchovných poradců pořádané ÚP 

Brno-venkov za účasti pracovníků PPP Brno na Střední škole grafické Brno. Výchovní 

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

přijímacího řízení na střední školy. Další aktuální informace poskytl ředitel PPP Brno Mgr. 

Libor Mikulášek a náboráři střední školy seznámili výchovné poradce s možnostmi studia na 

jejich škole.  

 

4.4.2. Péče o mimořádně nadané žáky 

   

Na základě vyšetření z PPP jsme v letošním školním roce na škole měli pouze jednoho 

mimořádně nadaného žáka (ve 4. ročníku), který pracoval podle IVP pro mimořádně nadané 

žáky. Tomuto žákovi je pro jejich optimální rozvoj věnována jedna hodina péče (individuální 

konzultace) týdně navíc. Tuto péči žákům poskytuje na 1. stupni třídní učitel. Také 

individuální vzdělávací plány mimořádně nadaných žáků jsou dvakrát ročně vyhodnocovány 

pedagogickými pracovníky i rodiči za spolupráce s pracovníky školního poradenského 

pracoviště.  
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4.4.3. Profesní orientace žáků 

 

Poradenství v oblasti profesní orientace patří mezi hlavní oblasti činnosti výchovného 

poradce. Oblast profesní orientace je 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: 

 v září 2016 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. 

 13. září 2016 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, nutnosti zavčas navštívit PPP v případě konání 

přijímacích zkoušek (doporučení pro prodloužení času na práci). 

 11. října 2016 se výchovný poradce zúčastnil porady výchovných poradců pořádané ÚP 

Brno-venkov za účasti pracovníků PPP Brno na Střední škole elektrotechnické a 

energetické v Sokolnicích. 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 převyšuje 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 poskytla pracovnice Odboru školství Krajského úřadu Jihomoravského 

kraje Mgr. Ilona Javorská, ředitel PPP Brno Mgr. Libor Mikulášek a náboráři střední školy 

seznámili výchovné poradce s možnostmi studia na jejich škole.  

 v listopadu 2016 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.  

 v listopadu 2016 tři žáci 9. ročníku zájem o studium na škole s talentovou zkouškou a byly 

jim potvrzeny přihlášky ke studiu. Dva žáci následně v lednu u přijímacích zkoušek uspěli. 

 29. listopadu 2016 proběhly v rámci hovorových hodin individuální konzultace s rodiči 

vycházejících žáků – volba střední školy. 

 ve dnech 7. a 8. prosince 2016 se všichni vycházející žáci v doprovodu třídních učitelů 

zúčastnili exkurze do Informačního a poradenského střediska pro volbu povolání při 

Úřadu práce Brno-venkov v Brně. Pracovnice IPS žákům poskytly základní informace o síti 

středních škol, studijních a učebních oborů v regionu a v celé ČR, podmínkách a průběhu 

přijímacího řízení, nárocích a požadavcích na jednotlivá povolání, možnostech uplatnění 

absolventů jednotlivých oborů v praxi a situaci na trhu práce v regionu a v celé ČR. Po 

vyplnění několika dovednostních a osobnostních dotazníků si žáci vyzkoušeli také počítačový 

program pro samoobslužné testování profesních zájmů ve vazbě na povolání a příslušné 

https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_skol
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol
https://portal.mpsv.cz/sz/obcane/skoly/vyhl_absol
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vzdělání. Výstupem pro každého žáka byl pak vytištěný seznam všech povolání, pro která 

mají vlohy. Pak si žáci mohli samostatně vyhledávat na počítači a v příslušných šanonech 

informace o oborech, které je zaujaly a o školách, kde se dají dané obory studovat. Pro dosud 

nerozhodnuté žáky byla návštěva IPS dalším přínosným zdrojem informací, které dopomohou 

při volbě „té pravé“ střední školy. 

 9. února 2016 byly rodičům žáků 9. tříd a zájemců o studium na víceletých gymnáziích 

předány prostřednictvím školního webu nezbytné informace o přijímacích zkouškách na 

střední školy a víceletá gymnázia obzvláště informace k jednotným přijímacím zkouškám. 

 V polovině měsíce února byly přihlášky na střední školy zpracovány výchovným 

poradcem a předány všem vycházejícím žákům i zájemcům o studium na víceletých 

gymnáziích z 5. a 7. ročníku spolu se zápisovými lístky zákonným zástupcům žáků, kteří 

samostatně zajistili jejich doručení na střední školy. Žáci podávali pro první kolo přijímacího 

řízení dvě přihlášky. 

 

 

4.4.4. Počty žáků přijatých ke studiu do SŠ ve školním roce 2016/2017: 

 

Gymnázia SOŠ 

osmileté šestileté čtyřleté maturitní obory učňovské obory 

 11 (57,9%)*   8 (53,3%)* 11 (33,3%)** 18 (54,5%)** 4 (12,1%)** 

*z přihlášených žáků 

**z celkového počtu žáků 9. ročníku 

Úspěšnost žáků v přijímacím řízení – podrobněji: 

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

žáků 

Gymnázium Brno, Elgartova 4 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 2 

Gymnázium Brno, Slovanské náměstí 1 

Gymnázium Brno, Křenová 1 

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Kristenova 1 

Gymnázium Blansko 1 

Moravské gymnázium Brno 1 

Střední škola potravinářská, obchodu a služeb, Brno, Charbulova 3 

Střední průmyslová škola Edvarda Beneše, Břeclav 2 

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

Střední škola technická a ekonomická Brno, Olomoucká 2 

Obchodní akademie ELDO 2 

Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická, Kotlářská 1 

Integrovaná střední škola automobilní, Brno, Křižíkova 1 

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 1 

Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, Husova  1 

Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno 1 

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy 1 
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Střední průmyslová škola, Sokolská 1 

Střední průmyslová škola chemická Brno 1 

Střední zahradnická škola Rajhrad 1 

Střední zdravotnická škola Emanuela Pöttinga, Olomouc 1 

Konzervatoř Brno 1 

8 – letá gymnázia – žáci V. tříd 
Počet 

žáků 

Gymnázium, Brno, třída Kapitána Jaroše 3 

Biskupské gymnázium Brno, Barvičova  2 

Cyrilometodějské gymnázium Brno, Lerchova 2 

Gymnázium P. Křížkovského s uměleckou profilací, Brno, Kristenova  2 

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 1 

Gymnázium Brno – Řečkovice, Terezy Novákové 1 

 

 

6 – letá gymnázia – žáci VII. tříd 

 

 

Počet 

žáků 

Gymnázium Brno, Vídeňská 3 

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 2 

Gymnázium Brno, Křenová 1 

Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 1 

Gymnázium J.G.Mendela a jeho zařízení, Mendlovo náměstí 1 

 

 Vycházející žáci si v 1. kole podali přihlášky na 28 různých středních škol, z nichž převážná 

většina se nachází v Brně. Největší zájem ze středních odborných škol byl o Střední školu 

technickou a ekonomickou v Brně, Olomoucká a Střední průmyslovou školu 

elektrotechnickou a informačních technologií Brno, Purkyňova z gymnázií pak byl 

jednoznačně největší zájem o Gymnázium Brno, Elgartova, kam nakonec odchází nejvíce 

žáků (4 žáci).  

 23 z celkových 65 přihlášek na střední školy si žáci v 1. kole podali na gymnázia. Jen malá 

část žáků měla na své přihlášce pro 1. kolo učňovský obor (4 žáci). 

 Co se týče nižších ročníků, 19 žáků z 5. ročníku si podalo přihlášku na osmileté gymnázium 

a 15 žáků ze 7. ročníku si podalo přihlášku na šestileté gymnázium.  

 12. a 19. dubna 2016 proběhly jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory studia a 16. a 

20. dubna 2016 pro šestileté a osmileté obory studia. V letošním roce měli uchazeči o přijetí 

dva pokusy. 

  V 1. kole bylo přijato – přímo nebo na odvolání – 31 z 33 žáků, což představuje 94 % 

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

řízení. Vysoká úspěšnost žáků byla ovlivněna také faktem, že většina středních škol touží 

naplnit třídy a tak jsou pro malý zájem často přijímáni i žáci s horším prospěchem (se 

čtyřkami) na maturitní obory. V tomto ohledu se situace každoročně ještě zhoršuje. 

 Povinnou školní docházku ukončilo 33 žáků devátých tříd (100%).   

 1. června 2017 se výchovný poradce zúčastnil porady výchovných poradců pořádané ÚP 

Brno-venkov za účasti pracovníků PPP Brno na Střední škole grafické v Brně. Výchovní 

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

přijímacího řízení na střední školy. Další aktuální informace poskytla pracovnice Odboru 
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školství Krajského úřadu Jihomoravského kraje Mgr. Ilona Javorská, ředitel PPP Brno Mgr. 

Libor Mikulášek, náboráři střední školy nás seznámili s možnostmi studia na jejich škole a 

zástupci firem představili formu spolupráce se střední školou. 

 

4.4.5. Prevence rizikového chování – výchovný poradce 

 

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

spolupracoval s ostatními členy Školního poradenského pracoviště i dalšími členy 

pedagogického sboru školy. Společně připravovali a průběžně vyhodnocovali aktivity 

uskutečňované v jednotlivých oblastech jejich činnosti, společně řešili aktuální problémy. 

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. 

Ve dvou případech byla svolána výchovná komise školy za účasti výchovného poradce. 

Řešilo se agresivní chování žáků, skryté 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.  

 
Přehled uskutečněných aktivit: 

 23. května 2017 se uskutečnilo pravidelné setkání pracovníků Odboru sociální péče o dítě 

Brno-venkov s výchovnými poradci a dalšími vedoucími pracovníky. Byly předány informace 

o práci probační a mediační služby, kurátorů pro mládež, sociálních pracovnic a spolupráci se 

školami. 

 

 

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. 
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Přehled dalšího vzdělávání výchovného poradce: 

Název kurzu Pořadatel Účastník 

Konference „Karierové poradenství ve školní 

praxi“ 

Centrum 

vzdělávání všem 

Holá 

Plán pedagogické podpory ve školní praxi Edupraxe Holá 

Kulatý stůl OSPOD Holá 

Podpora poradenské praxe ve škole (1. část) 

Seminář pro školní tým 

Edupraxe Holá, Kolářová, Buráňová, 

Glosová, Sojáková, Kubík, 

Žanda, Kousalík 

Nový pohled na žáky s SPU na ZŠ a SŠ Agentura 

Majestic 

Holá 

 

4.4.7. Závěrem 

 

 prostřednictvím vypsaných projektů se podařilo získat posilu do našeho pedagogického týmu 

– školního speciálního pedagoga a školního psychologa 

 díky přítomnosti těchto odborníků mohla být zintenzivněna péče o žáky se SVP 

 i v dalším školním roce bude nutné se zaměřit na metodickou pomoc pedagogickým 

pracovníkům školy v souvislosti se změnami školského zákona (inkluze) 

 díky zlepšení přísunu financí do školy se podařilo vylepšit materiální zázemí školy pro péči o 

žáky se SVP (nákup reedukačních materiálů a dalších pomůcek) a částečně doplnit knihovnu 

odborné literatury 

 spíše zajistit reedukační materiály z PPP, které slouží k procvičování oslabených percepčních 

funkcí, zapůjčovat je rodičům tak, aby mohli reedukaci provádět rodiče s dětmi individuálně 

doma 

 rozšířit konzultace s rodiči žáků, kteří byli poprvé vyšetřeni v PPP za účasti výchovného 

poradce, třídního učitele, popřípadě dalších učitelů 

 vylepšit informovanost veřejnosti o činnosti školy v oblasti prevence a péči o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami (web školy, nástěnka výchovného poradce) 

 

4.5. Zhodnocení činnosti školního psychologa 

 

Školní psycholog je prvním rokem součástí Školního poradenského pracoviště ZŠ Bílovice nad 

Svitavou, od dubna 2017 zároveň také jeho koordinátorem. Školní psycholog (dále jen ŠP) úzce 

spolupracuje s výchovným poradcem, speciálním pedagogem, sociálním pedagogem, metodiky 

prevence, vedením školy a pedagogy. Jeho práce má svá specifika – pracuje diagnosticky, 

poradensky, konzultačně, intervenčně i metodicky, a to jak se žáky školy, tak i s rodiči a 

pedagogy. Ve školním roce 2016/17 byl ŠP zaměstnán na plný úvazek, což nabízelo možnost řešit 

vzniklé potíže okamžitě, bezodkladně. 

Na začátku školního roku proběhla návštěva ŠP ve všech třídách ZŠ, žáci byli seznámeni s jeho 

činností a také s okruhy problémů, se kterými se mohou na ŠP obracet. Školní psycholog se 

v průběhu školního roku zaměřoval především na tyto oblasti: 

- individuální poradenství pro žáky, rodiče a pedagogické pracovníky 
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- podpora budování pozitivního sociálního klimatu v třídních kolektivech 

- spolupráce a metodická podpora pedagogických pracovníků školy vč. asistentů pedagoga 

- facilitace jednání pedagogů školy se zákonnými zástupci 

- věnování zvýšené pozornosti žákům s problémovým osobnostním vývojem a s rizikovým 

chováním (náslechy ve třídách v průběhu celého školního roku) 

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

žáků 

 

Přehled uskutečněných aktivit 

4.5.1. Individuální konzultace 

Školního psychologa ve školním roce 2016/17 navštívilo minimálně jednou 46 žáků (z toho 18 

dívek tj. 39,1 % a 28 chlapců tj. 60,9 %), což celkově představuje 9,3 % žáků naší školy. U 36 

žáků se jednalo o 1-5 konzultací, u 7 žáků o 5-10 konzultací, u 3 žáků o více než 10 

konzultací. Školního psychologa navštívili nejméně tři žáci z každého ročníku, nejčastěji to 

ovšem byli žáci 2., 4. a 6. tříd. Nejčastěji řešenými problémy byly problémy vzdělávací, 

vztahové a rodinné a také obtíže v osobnostním vývoji. 

 

a) Údaje o počtech žáků, kterým byla poskytnuta ve školním roce 2016/17 péče ŠP 

Kategorie žáků 

Celkový počet žáků, 

kterým byla poskytnuta 

péče 

Počet dívek Počet chlapců 

1. stupeň 24 8 16 

2. stupeň 22 10 12 

Celkem 46 18 28 

 

b) Nejčastější důvody pro poskytnutí odborné péče školním psychologem 

Důvody Počet žáků 

Obtíže v osobnostním vývoji 

 
7 

Vztahové, rodinné obtíže 

 
11 

Vzdělávací problémy 

 
15 

Výchovné problémy 

 
3 

Kariérové poradenství 

 
6 

Ostatní (krizová intervence, adaptační obtíže, 

žáci s odlišným mateřským jazykem) 
4 

 

4.5.2. Práce s třídními kolektivy 

Práce s třídními kolektivy probíhala ve školním roce kontinuálně, často ve spolupráci se sociálním 

pedagogem. Školní psycholog navštívil cíleně celkem 13 tříd (některé z nich i opakovaně). Zaměřil se 

především na 1., 4. a 6. ročníky. Program byl uzpůsoben požadavkům třídního učitele, mezi nejčastější 
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požadavky patřila tématika kamarádství, upevnění vazeb v třídním kolektivu, práce s pochvalou a 

oceněním, všímavost, tolerance a respekt k odlišnostem druhých. 

4.5.3. Prevence školního neúspěchu/neprospěchu  

ŠP připravil preventivní přednášky pro vybrané třídy 1. i 2. stupně, nejčastěji se jednalo o třídy 4., 5. a 

6. ročníku. Témata přednášek: Jak se učit, Poznej svůj učební styl, Mnemotechnické pomůcky. 

Přednášky se setkaly s pozitivním ohlasem u žáků i pedagogů. 

4.5.4. Ostatní činnosti 

Ostatní aktivity a odborné činnosti – součinnost v primární prevenci sociálně-patologických jevů, 

koordinační činnost v rámci ŠPP, vedení přednášky pro žáky, pomoc při adaptaci na nový třídní 

kolektiv, začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem. Dále účast na třídnických hodinách, na 

poradách, třídních akcích, psaní zpráv a sdělení pro jiné odborné instituce. Informační činnost – 

webové stránky, příspěvek do Bílovického zpravodaje, aktualizace přidělené nástěnky. 

4.5.5. DVPP, školení a konference 

Školní psycholog se v letošním roce účastnil všech schůzek školních psychologů v PPP Brno, 

Kohoutova. Jedná se o setkání školních psychologů základních škol okresu Brno-město a Brno-

venkov s vedoucí PPP Brno, Kohoutova PhDr. Miloslavou Svobodovou. Cílem setkávání bylo 

vzájemné předávání zkušeností, seznámení se s legislativou, atd. Dále se ŠP účastnil těchto 

školení/konferencí: 

Název události Pořadatel 

Role školního psychologa v systému 

koordinovaných poradenských služeb 
Edupraxe, Brno 

Školní poradenské pracoviště ve školní praxi 
Edupraxe, Brno 

 

Škola jako místo setkávání 
Katedra Psychologie FF UK, Praha 

 

Podpora poradenské praxe ve škole 
Edupraxe, Brno 

 

 

4.5.6. Spolupráce s organizacemi a institucemi (nejčastější kontakty, obsah spolupráce) 

Instituce Obsah spolupráce 

PPP Schůzky s pracovníky PPP, ŠPP a tř. učitelů o žácích, předávání informací 

Psychiatr Zprávy pro psychiatry, poskytnutí kontaktů a doporučení rodičům 

Klinický psycholog Zasílání žáků a zpráv pro psychology. 

Policie ČR Výslechy žáků. 

OSPOD Spolupráce, psaní zprávy. 

Spondea Předání informací kvůli dřívější spolupráci se žákem. 

 

4.5.7. Závěrečné zhodnocení 

Školní psycholog nastoupil do ZŠ v říjnu 2016, tudíž se neúčastnil žádného adaptačního kurzu pro 

vyšší ročníky. Během roku probíhalo pozorování ve většině tříd, školní psycholog se zaměřil 

především na žáky se speciálně vzdělávacími potřebami, ale i na celkové klima tříd (spolu se 

sociálním pedagogem), vztah s třídním učitelem. Byla navázána intenzivní spolupráce s nově 

příchozím speciálním pedagogem (únor 2017). Společně se účastnili zápisu do 1. tříd, ŠP dále 

konzultoval s rodiči v rámci hovorových hodin, účastnil se pedagogických rad školy. ŠP zajišťoval 
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metodické vedení pedagogů a asistentů pedagoga, účastnil se výchovné komise. Došlo k navázání 

spolupráce s MŠ Bílovice nad Svitavou, kde se na podzim 2017 uskuteční přednáška pro rodiče na 

téma „Denní režim dítěte v předškolním věku.“ Vzhledem k tomu, že se na škole jedná o nově 

vytvořenou pozici, bylo důležité během roku budovat ve školního psychologa důvěru, zaměřit se na 

komunikaci s pedagogy, poznávat zdejší prostředí, dbát na to, aby se školní psycholog stal ve škole 

osobou, za kterou mohou žáci bez rozdílu věku a velikosti svého problému vždy přijít. 

4.6. Zhodnocení činnosti speciálního pedagoga 

 

Speciální pedagog se zabývá především včasnou identifikací žáků s potřebou podpůrných opatření a 

vytvářením (případně i realizací) strategií a postupů vedoucích k odstranění či zmírnění výukových 

problémů. Spolupracuje s učiteli při vytváření a realizaci podpůrných opatření. Tvoří součást školního 

poradenského pracoviště společně se školním psychologem, výchovným poradcem, metodiky 

prevence a sociálním pedagogem.  

Mezi činnosti školního speciálního pedagoga patří také konzultační, poradenské a intervenční práce. 

V průběhu školního roku docházelo na pravidelné individuální reedukace 9 žáků a 3 žáci na 

skupinovou reedukaci. Jednalo se žáky prvního stupně a hodiny byly zaměřeny na rozvoj vnímání, 

paměti, schopností a dovedností v oblasti matematiky, čtení a psaní.  

Speciální pedagog poskytl konzultaci 7 žákům v rozsahu jednoho až tří setkání. Konzultace byly 

poskytovány také pro rodiče, učitele či asistenty pedagoga. Účastnil se náslechů v 15 třídách 

minimálně během jedné vyučovací hodiny. 

 

Přehled školení 

 

Školní zralost a zápis do školy – 6 vyučovacích hodin. 

Intervence a stimulace matematických schopností a dovedností; vytváření podpůrných opatření 

v matematice – 12 vyučovacích hodin. 

Diagnostika schopností a dovedností v oblasti čtení a psaní, varianta pro pedagogy škol a školní 

poradenská pracoviště – 6 vyučovacích hodin. 

Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb na ZŠ – 4 hodiny 

Školní poradenské pracoviště v praxi - 4 hodiny 

Supervizní setkání pro školní speciální pedagogy v PPP Kohoutova – každý měsíc, 2 hodiny 

 

4.7. Hodnocení plánu EVVO (environmentální výchova) 

 

EVVO probíhá na naší škole průběžně  a snažíme se ji začleňovat do všech  předmětů. Bílovice mají 

krásné okolí s mnoha zajímavými studánkami a památníky  pro časté vycházky; v okolí je mnoho 

možností, kam s dětmi  zajít. Město Brno je velmi dostupné, takže můžeme využívat i programů 

tamních ekologických center bez významné ztráty času.  

Ve výuce jsou  stěžejními  předměty přírodopis, zeměpis, chemie, výchova ke zdraví a pracovní 

činnosti,  kde se přímo řeší problematika životního prostředí. 

Nejefektivnější pro šíření EVVO se zdají být celodenní akce – výlety do arboreta, ZOO, botanických 

zahrad,  Moravského krasu apod. Programy ekologických center jsou pro děti  velmi  přínosné, 

protože si zde mohou osahat přírodniny a vyzkoušet činnosti, které ve škole nelze realizovat. 

Osvědčená je Lipka pro malé děti, pro větší žáky využíváme nabídku odloučeného pracoviště Rychta 
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Krásensko.  Letos jsme poprvé zkusili programy zaměřené na geologii od společnosti  EKOCentrum 

Brno. 

Pro žáky 1. Stupně s úspěchem využíváme programy  lesního pedagoga vedené  sl. Bejčkovou, která 

s dětmi chodí do lesa.  

Také pobytové akce – školy v přírodě – pomáhají dětem odhalit přírodní zákonitosti a vytvářet si 

kladný vztah k přírodě.  

Úspěšnost EVVO se ale vždy odvíjí od osobnosti učitele a jeho vnímání této problematiky; učitel je 

vždy vzorem. 

Všechny akce pořádané v rámci EVVO se setkaly s pozitivním ohlasem. Děti problematika zajímá, 

týká se jich. Věřím, že snaha všech učitelů a pracovníků naší školy i jiných organizací připravuje 

dobré podmínky pro formování názorů našich žáků na environmentální problematiku.  

 

 

Hodnocení  činnosti EVVO  

Během školního roku se v rámci EVVO vyvíjí  aktivity různého charakteru a rozsahu. 

Pokračujeme v  Recyklohraní, kde získáváme body za třídění baterií, elektroodpadu a tonerů a plnění 

úkolů s ekologickou tematikou. Už jsme si objednali i odměnu – soubor mikroskopických preparátů. 

Pokračujeme ve třídění odpadů  

V činnosti pokračuje Včelařský kroužek. Na školním pozemku je umístěn úl. 

Na školní zahradě lze využívat  pergolu, může tu  probíhat vyučování nebo aktivity ŠD. 

Během roku instalujeme na chodbách  a ve vestibulu výstavky právě  rostoucích a kvetoucích rostlin a 

plodů. 

 V září jsme s 8. a 9. ročníkem vyjeli do Brna na Festival vědy; zde se žáci seznámili s činností 

brněnských vysokých škol a výzkumných pracovišť a mohli si vyzkoušet řadu zajímavých pokusů 

z chemie, biochemie, fyziky a robotiky. 

Žáci 1. stupně navštěvují program Lipky dle vlastního výběru a uvážení. 

Zopakovali jsme i úspěšné programy s odloučeným pracovištěm Lipky Rychta Krásensko; na jaře  

jsme absolvovali se šesťáky terénní cvičení s odchytem hmyzu a s deváťáky jsme si prošli Rudické 

propadání. Obě akce měly opět výborný ohlas. 

Spolupracujeme s ŠLP Křtiny a kromě již tradičního  projektového dne ke Dni stromu jsme byli letos 

na jaře už počtvrté  sázet v lese stromky.  

Všechny třídy  1. - 4. ročníku  absolvovaly  školy v přírodě.  

5. třídy absolvovaly program Co ukrývá Stránská skála a následně  dvouhodinový program Země pod 

povrchem. Obě akce měly  dobrý ohlas. Pan geolog Pracný to s dětmi umí. 

5. třídy se zúčastnily programu v ZOO Brno Od rovníku k pólu, kde si mohly prohlédnout zajímavé 

exponáty zvířat z různých částí světa – lebky, kůže, zuby, svlečky, parohy…. 

K nám do školy přijel mobilní Trilopark. Tři paleontologové přiblížili dětem historii naší planety. 

Sedmáci si upevňovali svoje znalosti  v botanické zahradě, kde zjišťovali možnosti využití rostlin 

člověkem. 

Třídní výlety byly zaměřené na poznávání různých lokalit ČR, vždy se uskutečnila nějaká poznávací 

vycházka . 
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Exkurze, vzdělávací akce, projekty 

 

termín 

 

název, popis a místo konání akce třída  zodpovídá 

16.9. 2016 Festival vědy, Brno 8. + 9. Mus.,Kre, Soj. 

29.9 , 6. 10 

2016 

Co ukrývá Stránská skála – vycházka s 

geologem 

5. roč Mus, Brá, La 

říjen výstavka plodů   Mus. 

12.10. 

2016 

Den stromů – projektový den s ŠLP Křtiny 

cyklus exkurzí v lesní školce, polesí, pile a  

arboretu Řícmanice   

6., 7., 8., 9 Mus. + TU 

průběžně programy v centrech ekol. výchovy  1. stupeň třídní uč. 

březen  výtvarná soutěž – Voda a energie III.B La 

10. 4. 2017  sázení stromků  VIII. Mus, Spou 

duben Od rovníku k pólu  - program v ZOO Brno V. A, B, C Mus, Brá, La 

25. 5. 2017 Putování k propadání  (Rudice; Rychta 

Krásensko) 

9.  Mus. 

2. a 9. 6.  

2017 

Terénní program o hmyzu Džungle pod 

nohama, Krásensko 

6. roč Hoř, Bíl, Mau 

květen, 

červen 

výstava kvetoucích bylin  Mus 

květen, 

červen  

Školy v přírodě 1. stupeň TU 

5. 6. 2017 Dravci - Seiferos všichni TU 

21. 6. 2017 Středisko pro pěstování léč. rostlin Brno, Kraví 

hora exkurze 

7. A, B Mus. La 

červen  Školní výlety   

 

4.8. Hodnocení programu primární prevence 

   

Preventivní aktivity průběžné - třídní učitelé ve svých třídách: 

 pravidelné třídnické hodiny, popř. nepravidelně, vyplývající z individ. potřeb třídy 

 konzultace učitelů a metodiků prevence, když se objeví ve třídě problém (nefungující třídní 

kolektiv, špatné klima ve třídě, žák na okraji       kolektivu, asociální chování, žák  s 

kázeňskými problémy, agresivní chování žáků, porušování pravidel třídy, záškoláctví) - 

pomoc při řešení situace, výběr vhodného postupu (převážně 4.C, 5.A, 5.B, 7.B, 9.A) 

 spolupráce učitelů s soc. pedagogem, supervize třídn. hod., popř. vedení třídn. hodiny, tříd: 

spolupráce s psycholožkou, vých. poradkyní,   spec. Pedagožkou. 
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Akce pořádané metodiky prevence (ve spolupráci s dalšími učiteli) pro celé kolektivy tříd: 

 Řekni drogám NE - projektové vyučování pro žáky 1. - 9. ročníku 

 Andersenova noc - projektové vyučování s přespáním ve škole pro žáky 1. st. 

 Lišácká noc - projektové vyučování v odpol. a večerních hodinách s přespáním ve škole pro 

žáky 2. st. 

 Lyžařský kurz - týdenní akce pro žáky 2. st. 

 Lyžařský minikurz - mimoškolní 3 denní akce pro rodiče s dětmi 1. st. 

 Cyklovýlet - mimoškolní 2 denní akce pro rodiče s dětmi 1. st. 

 Liškiáda - celodenní sportovní akce pro žáky 1. - 9. ročníku 

 Valentýnské lichocení - jednodenní akce pro žáky 1. - 9. ročníku 

 Hallowen - jednodenní akce pro žáky 1. - 9. ročníku 

Akce pořádané metodiky prevence pro učitele 

 Záškoláci - neformální setkání učitelů - diskuse ohledně aktuálních problémů ve třídách, 

řízené  besedy na téma prevence 

Preventivní programy 

5.C - PPP Sládkova 

8.A a 8.B - Právní zodpovědnost, PPP Sládkova 

7.A a 7.B - Zdraví (alkohol), Podané ruce 

Další aktivity metodiků prevence 

 dokončení studia metodik prevence - podzim 2016 

 příprava veškerých výše uvedených akcí 

 příprava adaptačního kurzu v září 2017 

 mapování tříd - zpracování uceleného přehledu aktivit jednotlivých tříd (problémoví žáci, 

klima ve třídě, spolupráce s poradenským - - - --    pracovištěm naší školy, aktivity třídy 

ohledně prevence, přehled o třídnických hodinách a práci tř. učitele ve třídě) 

Prevence v jednotlivých předmětech 

 informatika - bezpečný internet - 5. a 6. třídy 

 matematika - finanční gramotnost - 2. stupeň 

 tělesná výchova - turnaje tříd, Najdi svůj sport, Liškiáda 

 občanská výchova - soudní přelíčení - 8. a 9. tř. 
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4.9. Zhodnocení činnosti šk. roku 2016/2017 podle vzdělávacích oblastí 

 

4.9.1. Vzdělávací oblast Člověk a příroda 

 

Členové komise se sešli 3x během školního roku. Organizace akcí a řešení problémů probíhalo 

operativně a bez komplikací. Všichni členové spolu dobře komunikují a vycházejí si vstříc. 

Během školního roku jsme nemohli využívat odbornou učebnu, jak bychom chtěli, což bylo velmi 

omezující. 

Nová kolegyně Horčicová se hladce zapojila do výuky Př i do různých akcí, některé i sama 

zorganizovala. 

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 jiných organizací.  

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  projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních 

školách v Jihomoravském kraji, kdy spolupracujeme s Gymnáziem Řečkovice s cílem zkvalitnit a 

zatraktivnit  našim žákům vyučování v předmětech  Př, F a Ch s využitím nejmodernější techniky a 

vybavení. Na zahradě řečkovického gymnázia jsme byli celkem 2x, na podzim a na jaře. V hodinách 

využíváme vybavení pro měření fyzikálních veličin, které jsme získali právě díky tomuto projektu. 

Letošní školní rok byl druhý v rámci udržitelnosti tohoto projektu.  

Další projekty, které jsou ve fázi udržitelnosti jsou E-learning a Anglické vstupy do hodin, zde 

pravidelně doplňujeme materiály a využíváme stávající k motivaci žáků nebo k jejich samostudiu. 

Daří se spolupráce se ŠLP Křtiny, spolupracujeme především s lesní pedagožkou slečnou Bejčkovou, 

která připravuje programy i pro malé žáčky na 1. stupni;  naši osmáci pravidelně vysazují stromky. 

Každý rok pořádáme sérii exkurzí na pracoviště ŠLP ke Dni stromů. 

 Z dalších organizací, se kterými spolupracujeme je vhodné zmínit Lipku Brno a její odloučené 

pracoviště Rychta Krásensko, jehož terénní programy s oblibou objednáváme. 

Letošní školní rok proběhl hladce, bez komplikací. 

Jediné, co zatím úplně nezvládáme, je organizování školních soutěží. Každoročně plánujeme nějakou 

přírodovědnou soutěž a v závěru roku už nezbývá čas ani síly k tomu ji zorganizovat. 

 

Exkurze, školní vzdělávací akce: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Festival vědy, Brno 16. 9. 2016 8. a 9. roč Mus.,Soj. Kre 

Co ukrývá Stránská skála 29.9.; 6. 10. 2016 5. roč. Mus, Brá, La 

Den stromů  - lesní školka Křtiny 12. 10. 2016 6. roč. Mau, Bíl, Ko 

Den stromů  - vycházka s lesníkem 12. 10. 2016 7. roč Mel, Has 

Den stromů - pila v Olomučanech 12. 10. 2016 8. roč.. Haj, Spou 

Den stromů  - lesní pedagogika 

v arboretu Řícmanice 

12. 10. 2016 9. roč. Kre, Soj 

Fauna Moravy , savci 6. 1. 2017 8. ročník Hor 

Fauna Moravy, ptáci 12. 1. 2017 7. ročník Mus 

Motýli v arboretu MZLU Brno 20. 3. 2017 VI. C Bíl 
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Trilopark 29. 3. 2017 všichni Mus 

Sázení stromků 10. 4. 2017 8. roč Mus,Spou 

Veletrh hosp, zvířat, lesnictví a les. 

pedagogiky, Brno 

12. 5. 2017 V.A, VII. A Mus 

Dravci Seiferos 5. 6. 2017 všichni  

 

Výukové programy: 

Název: Datum: Třída: Učitelé: 

Země pod povrchem, geolog  12. 10. 2016 5. roč. Mus, Brá, La 

Podivuhodná pH, Bioskop Brno 15. 11. 2016 9. roč Mus 

Úžasné planety, planetárium Brno 12. 12. 2016 5.A, B Mus. La 

Planeta Země 3000  20. 12. 2016 7. roč. Mauerová,  

Od rovníku k pólu, ZOO Brno duben 2017 V. A, B, C Koš, Mau, Bíl 

Nahosemenné rostliny, Bioskop 

Brno 

21.a 24. 4.2017 VII.A, B Mus, Has 

Putování k propadání , Rychta 

Krásensko 

25. 5. 2017 IX. Kre, Soj 

Džungle pod nohama, Rychta 

Krásensko 

2. a 9. 6. 2017 VI. A, B, C Hor, Bíl, Mau 

Centrum pro pěstování léčivých 

rostlin, Brno, Kraví hora 

21. 6. 2017 7. ročník Mus, La 

Země v pohybu,  planetárium Brno 22. 6. 2017 VI. A Koš 

 

Projekty: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Podpora přírodovědného a 

technického vzdělávání na 

středních školách v 

Jihomoravském kraji – GY 

Řečkovice – návštěva zahrady 

celoročně 

 

 

1. 11. 2016 

31. 5. 2017 

7. ročník 

 

Bíl, Kous 

Geografické cvičení v terénu – 

práce s buzolou  

říjen 2016 VI.A, B, C Mau, Ko 

 

ZOO březen 2017 V. A,  C Mus, Brá 

E-learning F, Z, Př Ch celoročně 5. – 9. roč. Mau,  Mus, Kou 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum: Předmět: Téma: Vyučující: 

14 – 15. 10. 2016 Př Geovíkend v Jeseníkách Musilová 

24. 4. 2017 Př, M, Z            Hudba a počítač Mus, Bíl, 

Koš 
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4.9.2. Vzdělávací oblast Matematika a její aplikace 

 

Jako každý rok i letos jsme se zapojily do řady matematických soutěží, ve kterých naši žáci dosahovali 

výborných výsledků. 

Od října do dubna p. uč. Sojáková připravovala žáky IX. A třídy na přijímací zkoušky 

Od ledna do dubna p. uč. Mauerová připravovala žáky XI. B třídy na přijímací zkoušky 

Průběžně po celý rok jsme prováděli kontrolu probíraného učiva v paralelních třídách 

Příští školní rok budou mít žáci opět do matematiky pouze jeden velký nelinkovaný sešit – pro 

aritmetiku i geometrii. 

P. uč. Bílková upozornila vyučující 5. tříd na vyskytující se příklady se zápornými čísly v pracovním 

sešitě 5. ročníku (učivo se probírá později) a na vhodný pracovní sešit do 5. ročníku Matýskova 

matematika nakladatelství Nová škola. 

Každý vyučující matematiky individuálně pracoval se žáky s SVP podle doporučení PPP, případně 

realizoval pedagogické intervence.  

Každý vyučující dle svých možností zařazoval do výuky sebehodnocení. 

Po celý školní rok jsme se snažili vést žáky k rozvoji logického uvažování, prostorové představivosti, 

samostatnosti a finanční gramotnosti. 

 

Exkurze, školní vzdělávací akce: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Finanční svoboda – hra o penězích a 

investování 
9. 9. 2016 IX. A, B Sojáková 

 

Výukové programy: 

Název: Datum: Třída: Učitelé: 

Školní liga Abaku 

 

průběžně po celý 

rok 

VII. A, VII. B Sojáková 

 

Projekty: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

OPVK 1 Darren celý rok IX. Žanda 

 

OPVK 2 OLAT celý rok V.A, B, C  VI. 

A, B, C  VII. 

A.B  VIII. A, 

B IX. A, B 

Andresová, Bílková, 

Mauerová, Sojáková, 

Žanda 

 

DVPP, semináře, školení: 

Název: Termín: Organizátor: Učitel: 

Kulatý stůl - matematika 4. 10. 2016 Národní institut 

pro další 

vzdělávání 

Mauerová 
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Soutěže, olympiády: 

Název: Termín: Třída: Učitel: 

Matematická olympiáda    

školní kolo říjen-leden 

2016-2017 

V. A, B, C 

IX. A, B 

Bílková, 

Brázdilová 

Žanda, 

Mauerová, 

Sojáková 

okresní kolo 24. 1. 2017 V. A, B, C 

IX. A, B 

2. místo Matěj Šicner V. C 

6. místo Lea Kettmannová  V. B 

6. místo Anna Trnková V. C    

 

školní kolo listopad – 

březen 2017  

VI. A, B VII. B, VIII. B 

 

Andresová, 

Sojáková 

Mauerová 

okresní kolo 4. 4. 2017 VI. A, B VII. B, VIII. B 

1. místo Jáchym Hažmuk VI. B 

5. místo Lucie Polišenská VII. B 

5. místo Jan Skoupý VII. B 

8. místo Karolína Pešová VII. B                  

 

Pythagoriáda    

školní kolo V. - VIII. 

třídy 

 

 

únor 2017 V. A, B, C  

VI. A, B, C VII. A, B  

VIII. A, B  

Bíl., Žan., 

Bráz., 

Andres., 

Mau., Soj. 

okresní kolo V. třídy 17. 5. 2017 V. A, B, C 

2. místo Zuzana Dvořáková V. C 

3. místo Lea Kettmannová V.B 

4. místo Veronika Valíčková V.B 

4. místo Matěj Šicner V.C 

Brázdilová 

okresní kolo VI. třídy 17. 5. 2017 VI. B 

5. místo Kateřina Luskačová 

Mauerová 

Matematický klokan 20. 3 - 24. 3. 

2017 

II. – VIII. třída  třídní učitelky 

a vyučující 

matematiky 

 

Hospitační činnost a vrstevnické sledování: 

Datum: Předmět, 

třída: 

Téma: Hospitující: Vyučující: Téma 

pozorování: 

1. 3. 2017 Matematika, 

VI. B 

Konstrukce 

trojúhelníků 

Mgr. Jana 

Bílková Ph. D 

Mgr. 

Světlana 

Mauerová 

vrstevnické 

sledování 

8. 3. 2017 Matematika, 

VI. B 

Těžnice a 

těžiště 

trojúhelníků 

Svatava 

Buráňová –

školní spec. 

pedagog 

Mgr. 

Světlana 

Mauerová 

práce s žáky 

s SVP 

22. 5. a 26. 5. 

2017 

Matematika, 

VI. B 

Porovnávání 

zlomků, 

smíšená čísla 

Silvie Křížová 

– studentka 

SOŠPg. 

Mgr. 

Světlana 

Mauerová 

struktura 

hodiny, 

metody 

práce, 

probírané 
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učivo 

16. 6. 2017 Matematika, 

VI. B 

Zlomky-

násobení 

Mgr. Monika 

Kolářová – 

školní 

psycholog 

Mgr. 

Světlana 

Mauerová 

chování a 

projevy 

žákyně-na 

žádost rodiče 

20. 6. 2017  Matematika, 

VI. B 

Složený 

zlomek 

Bc. Markéta 

Klímová – 

studentka PdF 

Mgr. 

Světlana 

Mauerová 

struktura 

hodiny, 

metody práce 

 

4.9.3. 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.  

Ke zvážení zůstává nákup nové řady učebnic do Občanské výchovy a úprava tematických plánů 

v jednotlivých ročnících tak, aby se optimalizovaly. Zatím byly pro školní rok 2017-2018 zakoupeny 

učebnice Občanské výchovy pro 7. ročník. 

Naše škola se již tradičně i v letošním roce zapojila do soutěže Dějepisná olympiáda. Letošní 46. 

ročník této soutěže měl tematické zaměření „Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb 

Habsburkové 18. století“. Jednalo se tedy tentokrát výhradně o národní dějiny 18. století s důrazem 

na osobnost Marie Terezie, jejíž významné jubileum – 300 let od jejího narození – si v letošním roce 

připomínáme. Školního kola se zúčastnilo deset zájemců o historii z 8. a 9. ročníku (VIII. A Aulehla 

Aleš, VIII. B Novotný Matouš Jan, Prudíková Nikol, IX. A Oherová Anna, Vojáčková Kateřina, 

Wilda Sebastián, IX. B Holánek Marek, Janoška Lukáš, Mlčůch Jakub, OhniskoTobiáš). 

 

VÝSLEDKY ŠKOLNÍHO KOLA DĚJEPISNĚ OLYMPIÁDY 

1. AULEHLA Aleš 40 bodů 

2. NOVOTNÝ Matouš Jan 33 bodů 

3.  OHEROVÁ Anna 30 bodů 

 

Pro zařazení mezi úspěšné řešitele byla stanovena hranice 60%, kterou splnil pouze žák na 1. místě. 

Do okresního kola postoupil Aleš Aulehla. V okresním kole konaném v Tišnově 17. ledna 2017 

obsadil pěkné 16. místo z 50 přihlášených účastníků. 

„Marie Terezie – žena, matka, panovnice aneb Habsburkové 18. století“-  to bylo tematické 

zaměření letošního, již 46. ročníku okresního kola dějepisné olympiády. Jednalo se tedy tentokrát 

výhradně o národní dějiny 18. století s důrazem na osobnost Marie Terezie, jejíž významné jubileum – 

300 let od jeho narození, si v letošním roce připomínáme. 

Do Tišnova přijeli žáci základních škol i studenti nižších ročníků víceletých gymnázií z okresu Brno – 

venkov, aby zde změřili své vědomosti a porovnali své znalosti z oboru historie. Do okresního kola 

postoupilo 46 účastníků, nejlepších řešitelů školních kol.  
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Každým rokem se této historické soutěže účastní i žáci 8. a 9. ročníku naší školy. V letošním roce naši 

školu reprezentoval žák VIII. A třídy Aleš Aulehla, který postoupil do okresního kola jako nejlepší 

úspěšný řešitel školního kola, kterého se zúčastnilo deset žáků 8. a 9. ročníku.  

V silné konkurenci téměř 50 žáků ze 30 základních škol a víceletých gymnázií okresu Brno-venkov se 

náš zástupce umístil na krásném 16. místě s celkovým počtem 63 bodů. Za projevenou aktivitu a 

reprezentaci školy náleží Alešovi pochvala. 

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, projektory 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. 

 

Exkurze, školní vzdělávací akce: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Návštěva obecního úřadu – „Místo, 

kde žijeme“ (beseda s tajemnicí OÚ) 

září 2016 6. ročník Spoustová (Ov) 

Košík (Ov) 

Josefíková (Ov) 

Exkurze na Karlštejn 20.10. 2016 vybraní žáci Křičková 

Hajdová (D) 

Exkurze - Praha 23. – 24.5. 2017 6. ročník Josefíková (Ov) 

Košík (Ov) 

Krešlová (Ov) 

Křičková 

Návštěva soudu prosinec VIII. A Spoustová (Ov) 

Návštěva soudu březen IX. B Krešlová (Ov) 

 

Výukové programy, přednášky: 

Název: Datum: Třída: Učitelé: 

Přednáška - Nejvyšší státní 

zastupitelství v Brně, JUDr. Jan Lata 

Ph.D. (státní zástupce) 

13.2. 2017 9. ročník Košík (Ov) 

Krešlová (Ov) 

Jak se učit – přednáška školní 

psycholožky  

červen VI. C Josefíková (Ov) 

 

Projekty: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Staré řecké báje a pověsti březen – duben 

2017 

VI. A, VI. B, 

VI. C 

Holá (D) 

Staré pověsti české leden – březen 

2017 

VII. A Holá (D) 
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DVPP, semináře, školení: 

Název: Termín: Organizátor: Učitel: 

Jak se žilo za císaře pána – Češi a česká 

společnost v době vlády Františka 

Josefa 

27.2. 2017 Descartes Holá (D) 

 

Soutěže, olympiády: 

Název: Termín: Třída: Učitel: 

Školní kolo dějepisné olympiády 15.11. 2016 VIII. B, IX. A, IX. B 

VIII. A 

Hajdová 

Holá 

Okresní kolo dějepisné olympiády 17.1. 2017 Aulehla Aleš VIII. A 

(16. místo) 

Holá 

Život za vlády Karla IV. 

(výtvarná a vědomostní soutěž) 

září – říjen 

2016 

1. – 9. ročníky Hajdová 

Křičková 

 

 

4.9.4. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace  

 

Pracovali jsme podle tematických plánů ŠVP Škola – zrcadlo života a splnili jsme dané vzdělávací 

cíle.  

Do výuky byla zařazena průřezová témata, E- learning. 

Učitelé 2. stupně konzultovali metodické postupy s učiteli stupně prvního.  

Komise neměla pevně stanovená data schůzek. Členové se scházeli aktuálně podle potřeby. 

Žáci se zapojili do školního kola olympiády z českého jazyka, Anna Oherová z 9.A třídy se zúčastnila 

i okresního kola. 

Žáci 6. a 7. ročníku navštívili Obecní knihovnu v Bílovicích nad Svitavou. 

Školní kolo recitační soutěže se uskutečnilo v pondělí 20. února za účasti 32 recitátorů z 6.-9. ročníků. 

V úterý 21.3.2017 se konalo v ZŠ Adamov oblastní kolo "Setkání s poezií". Zastoupení jsme měli ve 

všech pěti kategoriích.  

Pro žáky 7. -9. tříd bylo připravené představení hradeckého Divadélka pro školy s názvem Divadelní 

cestopis. 

V dubnu 2017 žáci 6.C a sedmých ročníků zhlédli v Brně divadelní představení Tři mušketýři. 

Ve druhém pololetí se žáci z 5. a 7. ročníků zapojili do soutěže věnované čtenářské gramotnosti 

Babylon – rozumíme si? 

Členky komise kladně zhodnotily zavedení povinné literatury, z níž žáci přednesli referát. 

 

4.9.5. Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace – Cizí jazyky 

 

Jako každoročně jsme uspořádali Konverzační soutěž v anglickém jazyce. Vítězkou školního kola ve 

II.A kategorii byla Gabriela Švaňhalová, IX.B, která v okresním kole byla třetí.  

V mladší I.A kategorii letos nesoutěžil nikdo. 

Velkou akcí letos byl jazykový a poznávací zájezd do Anglie, Torquay, kterého se účastnil rekordní 

počet žáků 6. – 9.tříd, a sice 48. Žáci nejenom poznali reálie, ale také prověřili svoji angličtinu 
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v hostitelských rodinách a v LaL Torbay jazykové škole, kde absolvovali 12 lekcí výuky s anglickými 

učiteli. 

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

učebnice pro 9. a 2. ročník. Pokračujeme tak v postupné obnově učebních materiálů ve všech ročnících 

II.stupně a začínáme s obnovou na I. stupni, protože učebnice jsou již velmi zastaralé. 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. 

 

Exkurze, školní vzdělávací akce: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Jazykový a poznávací pobyt 

v Anglii, Torbay 

14.5.-21.5.2017  6. - 9.roč. Has, Mel, Jos, Žan 

 

Výukové programy: 

Název: Datum: Třída: Učitelé: 

Fairy-tales, anglické divadlo 19.12.2016 6.A, C Jos, Bíl 

Winter´s Tale, anglické divadlo 21.12.2016 7. A, B Has, Mel 

Sweet sixties, anglické divadlo 19.4.2017 8.A, B Has, Mel 

 

Projekty, projektové hodiny: 

Název: Termín: Třída: Učitelé: 

Evropský den jazyků 26.9.2016 8.A, B Has, Mel 

My school duben 6.A, B, C Has, Jos, Mel 

Brno, my town červen 6.B Has 

 

Soutěže, olympiády: 

Název: Termín: Třída: Učitel: 

Konverzační soutěž v Aj 25.1.2017 8., 9. roč. Has, Mel 

Soutěž Aj – okresní kolo 23.2.2017 9.B G. Švaňhalová Mel 

 

4.9.6. Vzdělávací oblast Umění a kultura 

 

Zhodnocení plánu činnosti: 

 

Výuka Vv i Hv probíhá dle plánu dle ŠVP školy a dle plánu metodické komise viz tabulka níže. V 

hodinách Vv byl kladen důraz na mezipředmětové vztahy a to především s dějepisem.  

  

Soutěže:   

Ve Vv se žáci zúčastnili mnohých výtvarných soutěží.  
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školní: 

Ve Vv se žáci zúčastnili mnohých výtvarných soutěží. Na škole byla například od září do poloviny 

října vyhlášena dlouhodobá celoškolní soutěž „Život za vlády Karla IV“. O její výtvarnou část byl 

veliký zájem, sešlo se několik stovek zdařilých prací.  

Paní učitelka Lacová vyhlásila II. ročník výtvarné soutěže pro páté ročníky na téma „VODA“ a v den 

„Mezinárodního dne vody“ vítězům předala diplomy a hmotné ceny. 

V květnu paní učitelka Lacová vyhlásila výtvarnou soutěž pro 6. ročník „O nejlepší stolní hru“.  

V ročníkovém klání zvítězila třída 6. C.  

 

mimoškolní:  

Žáci mnoha tříd se zúčastnili soutěže „Voda štětcem a básní XII“ vyhlášené Povodím Moravy. 

Tématem  letošního roku byla “Voda a životní prostředí” . Žákyně paní učitelky Lacové z  6. C 

Valerie Šenková získala se svojí prací „Víkend u jezera“ cenu generálního ředitele Povodí Moravy. 

Cenu generálního ředitele Povodí Moravy získala i Aneta Smejkalová, žákyně paní učitelky Lacové ze 

třídy 6. B a to za práci „Vyber si svoji planetu „. Diplom za 3. místo v prostorové tvorbě pak získala 

žákyně paní učitelky Lacové ze třídy 5. B Anna Darmovzalová. 

   

Žáci mnohých tříd též usilovně pracovali na tvorbě maskotů pro přečerpávací elektrárnu Dlouhé 

stráně. Uzavírka soutěže sice byla již 10. 5. 2016 a hlavní ceny již byly rozdány, ale porotci se 

rozhodli, že budou v soutěži nadále pokračovat hlasováním veřejnosti na facebooku.  Ty z našich 

nejzdařilejších prací byly týden vystaveny v Brně ve Školícím středisku společnosti EON. V červnu 

roku 2017 přišel šek na 1000 Kč, takže všichni žáci kteří se zúčastnili byli odměněni. 

Žáci se dále zúčastnili soutěže vyhlášené Ministerstvem zemědělství „ Za tajemstvím čisté vody“ atd. 

  

Další akce:   

Významná byla pomoc vybraných tříd při akci “Pohádkový les”. Žáci v hodinách Vv tvořili postery, 

směrovky, kostými.  

Návštěva galerií se třídami 3. B, 7. A a 7. B.  Třída 3. B s paní učitelkou Lacovou navštívila Pražákův 

palác Moravské galerie s programem „Detektiv“. Třídy 7. A a 7. B s paní učitelkou Lacovou 

navštívily Uměleckoprůmyslové museum, konkrétně program „Živit v době hradů, kláštěrů a 

katedrál“. 

Velice zajímavá byla návštěva výstavy současného streetartového umělec TIMA, na kterou se se 

třídami  8. A a 8. B.  vydala paní učitelka Lacová. 

Výtvarná animace  pixilace ve třídách 5. A a 7. A zajištěna paní učitelkou Lacovou ve spolupráci se 

zaměstnanci Střediska volného času Liška, letos s Evou Dvořákovou. 

Paní učitelka Spoustová s paní učitelkou Horčicovou provedly žáky osmých tříd po historických 

památkách centra Brna.  

Paní učitelka Lacová takto provedla třídy 5. B, 7. A a 7. B. 

Paní učitelka Lacová  žákům sedmých tříd navštěvujících volitelný předmět „Technické dovednosti“ 

udělala ochutnávkovou hodinu točení na hrnčířském kruhu, ve které si každý žák vyrobil svůj výrobek 

a naglazoval si ho. 

Žáci v hodinách Vv přidali ruku k dílu v akci „Jarní úklid obce.” 

Paní učitelka Lacová ukončila ve Vv projekt „Darren“. 

Žáci byli průběžně zvány na různé kulturní akce jako třeba na Den otevřených ateliérů, na akce při 

Dni architektury atd. 
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Postřehy, připomínky: 

 

Přetrvává zájem o kroužek „Točení na hrnčířském kruhu“. Ve školním roce 2016/2017 probíhal plně 

obsazen ve třech bězích. Hrnčířský kruh byl též jednou z výtvarných dílen na  

Lišácké noci. 

 

Hudební výchova 

10. 6. 2017 veřejné vystoupení žáků ke 135. výročí narození Rudolfa Těsnohlídka –účast 20 žáků, 

vyučující T. Spoustová, P. Kováč, B. Hamáková. 

Osnovy vyplněny. 

Ostatní akce se neuskutečnily –kolize termínů ze strany hostů. 

 

4.9.7.  Vzdělávací oblast Člověk a zdraví 

 

 Tělocvična  

- nutná oprava oken a zabezpečení před vysypáním skla (bezpečnostní sítě) 

- skříň na aparaturu - zámek 

 

 Gymnastický sál (malá tělocvična) 

           dořešit skladování velkých gym. míčů 

 

 Pomůcky do TV  

Staré florbalové branky jsou opraveny- zajistit gumovou hadici. Dokoupit badmintonové 

rakety, frisbee disky, ringo kroužky, pinpongové stoly, baseballové rukavice. 

 

 Akce  

Akce plněny dle plánu na rok 2016/2017.  

            Zrušena účast na okrskovém kole ve vybíjené (V. třídy). 

Chlapci VIII.B zorganizovali Velikonoční turnaj ve futsalu pro II. stupeň ( vítěz VIII.B). 

Žáci V.B zorganizovaly v květnu turnaj v laser game pro IV. – V. tříd. 

Účast na wakeboardingovém výcviku. 

datum Plánovaná akce Kdo zodpovídá poznámky 

Září Minifotbal Kreš  

    

Listopad Pohár základních škol  - florbal Soj, Kreš  

 Šplh Kreš  

Prosinec Florbal-vánoční turnaj    Soj, Kreš, Kov, Bráz  

 Beeballový vánoční turnaj Kreš  

Leden Bruslení v Řícmanicích  Kre, Soj, Bráz, Glos  

    

Únor Lyžařský minikurz 1. – 5. třídy Glos  

    

Březen  Zimní lyžařský a snowboardový kurz – Nová Solinka Soj, Kreš, Glos  

 Mc Donald´s Cup – zahájení soutěže Kov  

 Minipřehazovaná  Soj, Kreš  

    

Duben Velikonoční turnaj ve futsalu VIII.B  
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 Mc Donald´s Cup – pokračování soutěže Kov  

Květen Turnaj v laser game V.B  

 Štafetový pohár Bráz  

 Beebalový turnaj Kreš  

Červen Cyklokurz  1. -5. třídy Glos, Soj  

 Liškiáda Glos, Kreš, Soj, Kov  

 Wakeboarding Kreš  

 Letní sportovní kurz Soj, Kreš, Glos  

 Batllefield – lanové centrum Soj  

Glos – Petra Glosová 

Kreš – Jana Krešlová 

Soj – Petra Sojáková 

Bráz – Jaroslava Brázdilová 

Kov – Pavel Kováč 

 

5. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

5.1. Výstavy 

 

Říjen 

 Moravská galerie – „Detektiv na stopě“. 

 Moravská galerie -  „Život v době hradů, klášterů a katedrál“ – 7.A 

 

Prosinec 

 Moravská galerie – „Život v době hradů, klášterů a katedrál“ – 7.B 

 Moravská vesnička – pohyblivý betlém 

 

Březen 

 Galerie Pitevna – „TIMO“. 

 

 

5.2. Veřejná vystoupení 

 

Září 

 Bystrouška – nové Těsnohlídkovo náměstí 

 Bystrouška – Sokolské hody 

 

Říjen 

 Bystrouška – Vítání občánků 

 Bystrouška – Posezení se seniory 

 

Listopad 

 Bystrouška – Odvážení vánočního stromu 

 Sedmikvítek – Přibyslav 
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Prosinec 

 Bystrouška –  Bílovický Vánoční jarmark 

 Vánoční mosty – BVV Brno 

 Bystrouška + Divadýlko – Vánoční program 

 Bystrouška + Divadýlko – Vánoce v kostele 

 

Leden 

 Bystrouška – karneval v Sokolovně Bílovice  

 

Únor 

 Karlovarský skřivánek 

 Bystrouška – masopustní veselice 

 

Březen 

 Bystrouška – Vítání jara 

 

Duben 

 Bystrouška – Kanický kos 

 

Červen 

 Bílovická křižovatka - Bystrouška  

 Bystrouška – Oslava R. Těsnohlídka 

 Brněnsko tančí a zpívá 

 

5.3. Školy v přírodě, lyžařský kurz 

 

 Lyžařský a snowboardový kurz Dolní Morava            (40 žáků, 6. – 9. ročník) 

 ŠVP – Hipocentrum Koryčany  (60 žáků, 2. ročníky) 

 ŠVP – Podmitrov  (70 žáků, 1. ročníky) 

 ŠVP se sportovním zaměřením Biskupice (42 žáků, 8. – 9. ročníky) 

 ŠVP – Mladočov  (56 žáků, 3. ročníky) 

 Jazykově-poznávací pobyt v Anglii (Torquay) (48 žáků, 2. stupeň) 

 

 

5.4. Olympiády 

 

 Logická olympiáda 

 Matematická olympiáda – domácí a okresní kolo 

 Matematický klokan 

 Pythagoriáda – školní a okresní kolo 

 Dějepisná olympiáda – školní a okresní kolo 

 Olympiáda v anglickém jazyce – školní, okresní, krajské kolo 

 Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, okresní kolo 

 Recitační soutěž – školní a oblastní kolo 

 Liškiáda – 3. ročník sportovní atletické soutěže za Sokolovnou 
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6. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE ČŠI 

 

V tomto školním roce nebyla provedena žádná kontrola ze strany ČŠI. 

 

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 

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 2016 byly škole stanoveny tyto ukazatele vztahující se k prostředkům ze 

státního rozpočtu:  

a) prostředky na platy:    14 161 884 Kč  

b) prostředky na ostatní osobní náklady:  81 000 Kč  

c) zákonné odvody:     4 820 807 Kč  

d) FKSP:      212 130 Kč  

e) ostatní neinvestiční výdaje:   535 701 Kč  

CELKEM:    19 811 522 Kč 

 

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

Škola má povolenu doplňkovou činnost. 

 

 

8. ROZVOJOVÉ A MEZINÁRODNÍ PROGRAMY 

 

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

programů.  

 

9. PROJEKTY FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

9.1. Sociální pedagog do školy – dotace primární prevence z MŠMT 

 

Již třetím rokem se naší škole daří získávat dotaci na sociálního pedagoga. Práce sociálního 

pedagoga je zcela hrazena z dotace. 

Sociální pedagog Mgr. Radim Kubík působí na naší škole již pátým rokem. Za tu dobu se stal 

vítaným přínosem nejenom při řešení již vyvstalých problémů, ale zejména při tvorbě a realizaci 

preventivních programů ve třídách.  
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Díky povaze externího pracovníka není žáky vnímán jako řadový vyučující, díky čemuž jsou při 

práci s ním ochotni se více otevřít a bez větších problémů diskutovat i o tématech, která by s jiným 

vyučujícím nemusela být vůbec otevřena. 

Jednotlivé programy přizpůsobuje jednotlivým třídním kolektivům na míru a ve spolupráci se 

školním metodikem prevence a třídním učitelem, díky čemuž může reagovat na aktuální dění ve 

třídě. Dále spolupracuje s jednotlivými vyučujícími na zapracování témat osobnostně sociální 

výchovy do výuky.  

Snahou je na sebe jednotlivými programy navazovat a utvořit z nich tak komplexní celek, který 

provází žáky celým studiem. 

 

Oblasti programů, kterým se sociální pedagog ve škole věnuje: 

  
 Dětská práva a povinnosti (1. – 3. ročník). 

 Nácvik a podpora efektivní komunikace a řešení konfliktů, prevence vyčlenění z kolektivu a 

šikany (4. – 7. ročník).  

 Prevence užívání návykových látek (5. – 9. ročník).  

 Partnerství, sexualita a prevence pohlavně přenosných chorob (7. – 9. ročník).  

 Bezpečný pohyb na internetu, prevence kyberšikany (6. – 9. ročník).  

 Podpora zdravého životního stylu a prevence poruch příjmu potravy (7. – 9. ročník). 

 

Termín ukončení projektu je 31. 12. 2016. 

 

 

9.2. 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 jak v roce 2015, tak pro rok 2016.  

V roce 2015 byly zakoupeny úly, ochranné pomůcky pro žáky a výukové materiály V roce 2016 

byly úly osazeny včelami.  

Termín ukončení projektu byl 31. 12. 2016. 

 

9.3. EU OP VVV - Šablony 

 

Název projektu: Poradenské pracoviště a čtenářský klub na ZŠ Bílovice nad Svitavou 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo v červnu 2016 výzvu č. 22.  

Na základě této výzvy se naše škola rozhodla zkvalitnit Školní poradenské pracoviště.   

 

Z dotace jsou hrazeny tyto personální a jiné aktivity: 

  

 Školní psycholog. 

 Školní speciální pedagog. 

 Doučování z matematiky pro žáky ohrožené neúspěchem. 

 Čtenářský klub. 

Projekt byl zahájen 1. 8. 2016 a datum ukončení projektu bylo 31. 7. 2018.   
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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, kulturním festivalu „Bílovická křižovatka“, slavnostní otevření nového obecního úřadu a 

knihovny.  

 

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. 

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. 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, s volnočasovým střediskem Liška a RC Žirafou. 

 

11. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

 

Ve školním roce 2016/2017 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.  
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Stále zlepšujeme 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 6. 10. 2017 

 

 

Mgr. Libor Žanda, statutární zástupce ředitele 

 

 

Výroční zpráva projednána na pedagogické radě dne 26. 9. 2017 

Výroční zpráva schválena na školské radě dne 11. 10. 2017 


