Výroční zpráva
školní rok 2014/ 2015

Základní škola Brno, Janouškova 2
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1.0 Základní charakteristika školy

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola Brno, Janouškova 2
Janouškova 2/577
613 00 Brno
1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno MČ Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno
1.3 Ředitel školy:
Mgr. Jan Maroši
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Základní škola 1. – 9. ročník
Školní družina
Školní jídelna
1.5 Kontakty:
telefon:
mobil:
fax:
e-mail:
http:

545 222 083
608 400 015
545 222 439
vedeni@zsjanouskova.cz
www.zsjanouskova.cz
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1.6 Úplná škola
Údaje k 30. 9. 2014
Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet žáků

Průměrný počet
žáků na třídu

Kapacita

1.

stupeň

10

5

215

21,50

ŠJ: 600

2.

stupeň

6

4

145

24,17

ŠD: 150

16

9

360

22,5

ZŠ: 800

Celkem

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.):
Datum zřízení: 11. 11. 2008
Datum posledních voleb: 17. 4. 2015
Předseda a členové ŠR
Předseda: JUDr. Krejčí Patricie (zástupce zřizovatele) – od 27. 8. 2015 nově jmenován
Mgr. Hladík Petr
Členové: Maléř Petr (zástupce rodičů)
Mgr. Skalák Petr (zástupce pedagogů)

1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích
programů
ŠVP ZV – „Škola jazyků a
sportu“

Číslo jednací

Ročník
1. - 9.

---

Jiné specializace, zaměření:
5. + 6. roč. - Tělesná výchova – kopaná – ŠVP ZV -„Škola jazyků a sportu“
9. roč. - Tělesná výchova – florbal – ŠVP ZV -„Škola jazyků a sportu“
1. – 4. , 6. - 9. roč. - Tělesná výchova – všeobecné zaměření – ŠVP ZV -„Škola jazyků a
sportu“
8. + 9. roč. – Francouzský jazyk – ŠVP ZV - „Škola jazyků a sportu“
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z
17-01

Počet

Počet strávníků
děti
a
zaměst. školy a vlastní
ostatní*
žáci
důchodci
L 11
ŠJ - úplná
1
381
41
8 **
L 13
ŠJ – výdejna
0
0
0
0
Náhradní stravování
0
0
0
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů
(firmy)
** od 1. 1. 2010
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1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.10.2013
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

6
6,0

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

Počet
oddělení
4

Počet dětí
120

Počet vychovatelů
Fyz.

4

Kapacita

/ přepoč. 3,5

120

Z činnosti ŠD:
o Filmová představení (Šmoulové 2, Tři bratři,
o Vystoupení irských tanců organizace YMCA
o Návštěva planetária – pořad Astronaut
o Beseda s MP Brno – Sám doma
o Mobilní planetárium
o Rozsvěcení vánočního stromu (akce Brno – sever)
o Vánoční turnaj v ping-pongu
o Vánoční besídka
o Pěvecká soutěž Superstar
o Karneval
o Recitační soutěž
o Výtvarná soutěž velikonoční kraslice
o Lehkoatletická olympiáda
o Malování na chodník

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

Počet
oddělení
0

Počet dětí
0

Počet vychovatelů
fyz.

Z činnosti ŠK: 0
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0 / přepoč.

Kapacita
0

0

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený /
fyzický
22,5/23
22,5/23

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100/100
100/100

2.1.1
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
2.1.2
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2

2.1.3
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 (pracovní poměr
na dobu určitou)
2.1.4
Nepedagogičtí pracovníci - počet : 8

2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
1
3
2
0
0
6
0

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
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Ženy
3
8
6
0
0
17
1

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků
školy

Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství, prevence soc.
pat. jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné
Celkem

Počet
zúčastněných
pracovníků
2
5
3
0
1
1
0
1

2.4 Školní asistenti
Počet celkem
z toho

(přepočtený/fyzický):
0,5/1
a) romský asistent
0
b) jiný (pedagogický, osobní) 0,5/1
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1
0
4
0
0
1
0
19

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků

1. pololetí
Ročník

Počet
žáků

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II.stupeň
Celkem za školu

59
53
36
43
31
222
48
25
30
52
155
377

Prospělo s
vyznamenáním
59
49
33
28
26
195
21
3
6
12
42
237

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

0
4
3
15
5
27
26
22
22
38
108
135

0
0
0
0
0
0
1
0
2
2
5
5

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

0
3
5
17
10
35
29
23
23
47
122
157

1
0
0
0
0
1
1
0
1
1
3
4

1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
1
2

2. pololetí
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem za II. stupeň

Celkem za školu




Počet
žáků
59
53
36
43
31
222
48
25
30
52
155
377

Prospělo s
vyznamenáním
58
50
31
26
21
186
18
2
6
4
30
226

1 žákyně 1. ročníku a 1 žák 6. ročníku neprospěli a budou daný ročník opakovat
1 žákyně 8. ročníku neprospěla (již jednou na 2. stupni ročník opakovala) a je přijata
na SOU
1 žák 9. ročníku neprospěl, ročník nebude opakovat a je přijat na SOU
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3.2 Snížený stupeň z chování:

1. pololetí
Stupeň chování
2
3

Počet
12
2

% z počtu všech žáků školy
3,18
0,80

2. pololetí
Stupeň chování
2
3

Počet
14
4

% z počtu všech žáků školy
3,71
1,06

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok
Celkem: 211 + 323 = 534 hodin
Průměr na jednoho žáka: 1,42 hodin
Největší počet zameškaných hodin na škole měla žákyně 8. ročníku (205 + 241 = 446 hodin).
Tento problém byl celý školní rok řešen s rodiči a kurátorkou z OSPOD Brno – sever.
Konečným řešením bylo umístění dívky v měsíci červnu do dětského domova.

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

4 leté
studium

Gymnázium
6 leté
studium

8 leté
studium
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1

1

*- z toho 1 žákyně 8. ročníku

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem
* Pozn.

Počet žáků
52
2 */1
54

Šestileté gymnázium
Osmileté gymnázium
Ukončení docházky po 7. ročníku
Ukončení docházky po 8. ročníku
8

%
100
--100
1 žák
1 žák
0 žák
1 žák

SOŠ

SOU

37

6*

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 8
Důvody:
o Změna bydliště
o Dodatečný odklad žáka 1. třídy (návrat do MŠ)
o Změna základní školy
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 15
Důvody:
o Změna bydliště
o Zařazení do sportovní třídy
o Změna základní školy
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
V tomto školním roce neproběhla.
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
Žádná.
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
Žádná.
4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
Žádná.

5.0 Výkon státní správy /dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné
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Počet
rozhodnutí
11
3
117

Počet
odvolání
0
0
0

6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

Název projektu

1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních
školách, OPVK – EU Peníze školám

Registrační číslo projektu

CZ.1.07/1.400/21.3820

Délka trvání projektu

2013 - 2015

Operační program

Vzdělání pro konkurenceschopnost

ZŠ a) jako žadatel
b) jako partner
Celková výše dotace

--ano
1.751.280,- Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
smlouvy, datum
Stručný popis projektu

K zapojení do projektu nebyl souhlas zřizovatele nutný.
Masivní podpora základních škol v řešení nejpalčivějších
problémů v rámci vzdělávání na základních školách –
vybavení škol moderní technikou (počítače, dataprojektory,
interaktivní tabule), tvorba nových učebních materiálů
(digitální učební materiály) atd.

6.1 Další údaje o škole
I. Akce školy
a) Sportovní třídy
Od 1.9.2009 existují na škole dva druhy sportovních tříd.
Skupiny se zaměřením na kopanou byli v tomto školním roce v 5. a 6. ročníku. Žáci se
zaměřením na kopanou jsou hráči různých brněnských fotbalových klubů.
Třídy se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu vznikly ve školním roce 2008/2009
a jsou postupně otvírány ve všech ročnících naší školy. V letošním školním roce byly tyto třídy
v 1. – 4. ročníku a v 6. až 9. ročníku a nově byla otevřena 2. třída se zaměřením na všeobecnou
sportovní přípravu. Zatím nebyla otevřena sportovní třída s všeobecným zaměřením pouze v 5.
ročníku.
b) Výuka cizích jazyků
Na naší škole probíhá výuka třech světových jazyků: anglického, francouzského a
německého.
Anglický jazyk mají všichni žáci školy od 1. do 9. ročníku. V tomto školním roce probíhala
výuka německého jazyka jako druhého volitelného jazyka v 7. až 9. ročníku.
Francouzský jazyk jako zaměření skupiny žáků byl vyučován v 8. až 9. ročníku.
Německý i francouzský jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. V 9.
ročníku pokračuji v německém a francouzském jazyce, kteří neměli druhý cizí od 7. ročníku
(viz. změna Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ).
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c) Lyžařský výcvikový kurz
Třída
3. – 5. roč.
6. – 9. roč.

Počet žáků
26
31

Termín
8. – 13.2.
1. – 6.2.

Místo
Karlov – Malá Morávka
Velké Karlovice Léskové

d) Školy v přírodě
Třída
3.A + 4.A
3.B+4.B+5.A
1.A + 1.B
2.A + 2.B

Počet žáků
37
45
38
45

Termín
13. 4. – 17. 4.
20. 4. – 24. 4.
11. 5. – 15. 5.
8. 6. – 12. 6.

Místo
Křižanov
Křižanov
Slavíkov
Ždírec n. Doub.

Pozn. V září 2014 se žáci 6. A a 6. B zúčastnili adaptačního pobytu v Baldovci.
e) Zahraniční výjezd
6. – 9. ročník – 4. prosinec – Vídeň (jednodenní)
f) Školní výlety
Třída
1.ABC
2.A
7.A
8.A
9.A
9.B

Termín
2. 6.
15. 5.
17. – 19.6.
9. – 10. 6.
16. – 18. 6.
10. – 12. 6.

Místo
Tišnov - Drásov
Jungle park
Rajnochovice
Telč
Březová
Morava – sjíždění řeky

g) Kulturní akce
1. stupeň
Termín
22. 9.
23. 9.
24. 9.
20. 10.
23. 10.
24. 10.
30. 10.
5.11.
19. 11.
19. 12.
26. 1.
6.2.
4.3.
23. 3.

Třída
1. B
1. A
1. C
1. ABC + 2. AB

1. – 5. roč,
2. AB
3. A
3. B
3. A
1. ABC + 2. AB

3. AB
1. AB
2. AB
1. ABC

Akce
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Divadelní představení, Radost
Hudební program, Kinokavárna
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Výukový pořad, KJM nám. SNP
Filmové představení, Kinokavárna
Divadelní představení, Divadlo B. Polívky

Název pořadu
Kamarádka knížka
Kamarádka knížka
Kamarádka knížka
Krkonošské pohádky
A pořád se něco děje
Čarodějnické pohádky
Brněnské pověsti
Brněnské pověsti
Historie Brna
Jak vycvičit draka 2
Kamarádi ve škole

Výukový pořad, KJM nám. SNP
Divadelní představení, Divadlo Polárka Kašpárek detektivem
Divadelní představení, Divadlo Polárka Kocour v botách
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2. stupeň
Termín Třída
23. 10.
6. – 9.
20. 11.
6. A
5.12.
9. A
23. 4,
6. – 9.
29. 4.
8. A + 9. A

Akce
Hudební program, kinokavárna
Výstava, Letohrádek Mitrovských
Mikulášská nadílka pro MŠ a 1. stupeň
Poznávací zájezd, Praha
Návštěva centra Fr. Aliance

Název pořadu
A pořád se něco děje
Karel Čapek
Mikuláš
Památky hl. města
Francouzština v Brně

Den otevřených dveří: 27. 11. + 8. 1.
Kurz vánoční a velikonoční (pro rodiče s dětmi): 28. + 29. 11.,
Vánoční jarmark a vánoční vystoupení pro rodiče: 11. 12.
Akademie k 55. výročí školy: 28. 5.
h) Sportovní akce
-

plavání – 2. AB (celý školní rok 1h týdně)
plavání – 6. A (1. pololetí)
plavání – 8. A (2. pololetí)
fotbalový turnaj Mc Donald´s Cup – 3. – 5. roč.
fotbalový turnaj O pohár primátora – 3. B
fotbalový turnaj Coca Cola Cup – 9. B
jednodenní vodácký výlet (řeka Svratka) – 6. B
lanové centrum Jungle park – 6. B
dvoudenní cyklovýlet do okolí Brna – 7. A
Vánoční turnaj ve vybíjené – 5.AB
Vánoční turnaj v míčových hrách – 2. st. (19. 12.)
Soutěž ve šplhu – 1. – 9. roč.
lekce bruslení (hala Vodova) – 3. B + 4. B
Memoriál J. Krejčíka (florbalový turnaj)- 2. stupeň - hoši
Florbal Cup – 6.B
školský Pohár České pojišťovny – 1. st.
Florbalový turnaj O pohár ministra školství – 2. st.
Florbalový turnaj Novoměstský pohár 2014 – 2. st.
Okrsková kola a krajské finále Mc Donald´s Cupu - 3. – 5. roč.
Back to School – 1. – 9. roč. (9. 9.)
Projekt Sport bez předsudků – 1. – 5. roč. (8. 10.)
Adaptační pobyt, Březová – 6. A (8. – 9. 10.)
Lekce plavání (Blučina) – 4. AB (8. 12.)
Lekce minigolfu (Lesná) – 2. – 5. roč. (22. a 23. 6.)
Soutěž ve sportovní všestrannosti – 6. – 9. roč. (29. 6.)
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i) Ostatní výchovné a vzdělávací akce
1. stupeň
Termín Třída
Akce
19. 9.
4. AB
DH Horácké nám.
14.10
1. ABC
Výukový pořad Eonu
15.10.
5. A
Výukový pořad Eonu
21. 10.
4. B
Výukový pořad, CVČ Lužánky
24. 10.
4. AB
DH Horácké nám.
10. 11.
1. AB
Výukový pořad, Jezírko
12. 11.
4. A
Matematická soutěž, ZŠ Kuldova
21. 11.
1. C
Výukový pořad, Jezírko
4.12.
1. A
Výukový pořad, Amavet
5.12.
1. B
Výukový pořad, Amavet
16. 12.
2. B
Výukový program, Rozmarýnek
17. 12.
2. A
Výukový program, Rozmarýnek
13. 1.
4. A + 5. A Výukový program Městské policie
21. 1.
2. AB
Preventivní program
22. 1.
1. ABC
Preventivní program
9. 3.
4. A
Výukový program
10. 3.
4. B
Výukový program, CVČ Lužánky
17. 3.
4. + 5.
Soutěž, ZŠ Kuldova
24. 3.
1. – 5.
Matematická soutěž
27. 3.
3. AB
Výukový program, Jezírko
8. 4.
2. A
Výukový program, DDM Dornych
13. 4.
1. B
Výukový program, DDM Dornych
27. 4.
3. A
Výukový program, DDM Dornych
29. 4.
2. B
Výukový program, DDM Dornych
6. 5.
22. 5.
1.6.
5.6.
10. 6.

4. AB
5. A
1. A
1. AC
1. B

Název pořadu
Dopravní výchova
Aku kouzelníci (Mise+)
Miseplus
Hrej si fér
Dopravní výchova
Mravencovo desatero
Mateso
Mravencovo desatero
Bezpečně na silnici
Bezpečně na silnici
Vánoce našich předků
Vánoce našich předků
Kyberšikana
Zuby
Zuby
Vandalismus
Babylon – rozumíme si
Klokan
Víme, po čem chodíme
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Dopravní výchova
Dopravní výchova

DH Horácké nám.
Dopravní výchova
Výukový program, Obora Holedná Kohoutovická obora
Návštěva MŠ M. Majerové
Oslava Dne dětí s hasiči
Výukový program, KJM nám. SNP
Výukový program, KJM nám. SNP

2. stupeň
Termín Třída
24. 9.
7. A
1. 10.
9. A
2. 10.
9. B
13.10.
7. A
15. 10. 6. AB
15. 10. 8. + 9.
16. 10. 7. A
21. 10. 6. B

Akce
Výukový pořad Komunikace hrou
Volba povolání BVV
Volba povolání BVV
Beseda
Výukový pořad Eonu
Přírodovědná soutěž
Výukový pořad ZOO Brno
Návštěva Anthroposu
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Název pořadu
K – centrum, Sládkova
Prezentace technických škol na MSV
Prezentace technických škol na MSV
Prevence alkoholu
Mise+
Přírodovědný klokan
Den adoptivních rodičů
Pravěk

24. 10.
10. 11.
11. 11.
19. 11.
9. 12.
12. 12.
15. 1.
17. 2.
25. 3.
26. 3.
27. 3.
7. 5.
11. 5.
14. 5.
19. 5.
24. 6.

Návštěva Anthroposu
Výukový pořad, Úřad práce
Výukový pořad, Úřad práce
6. – 9. Vzdělávací program, Bílý dům
7. A Výukový pořad, Brněnské podzemí
9. AB Přírodovědná soutěž, SPŠCH Vranovská
6. AB Výukový program Městské policie
6. AB Výukový program, Always
6. – 9. Matematická soutěž
5. – 8. Matematická soutěž
8. + 9. Exkurze, Dukovany + Dalešice
6. A Preventivní program, K - centrum
8. A Výukový pořad, Lipka
6. – 9. Výukový program, Bílý dům
8. A Výukový pořad, Technické muzeum
9. A Exkurze, SAKO
6. A
9. A
9. B

Pravěk
Volba povolání
Volba povolání
Mexiko – záhada starých Mayů
Brněnské podzemí
Mladý chemik
Kyberšikana
Čas proměn
Klokan
Pythagoriáda
JE Dukovany
Třída jako tým
Sex – včera, dnes, zítra
Planeta Země 3000
Velká válka
Třídění odpadu ve městě Brně

1. – 9. roč. – celoroční soutěž ve sběru papíru (nasbíráno celkem 18 671 kg papíru)
Škola nanečisto (lekce pro budoucí žáky 1. tříd) – 8. 4. – 7. 5.
1.- 9. roč. – 30. 4. – celoškolní akce Den Země
1.-9. roč. – 15. 6. – ukázka výcviku dravých ptáků (Seiferos), Nám. SNP
j) Školní projekty
- 6. – 9. roč. – Rodilí mluvčí v hodinách francouzského jazyka (ve spolupráci s NIDV Brno)
- 1. – 9. roč. – Barevný týden (Velikonoce)
- 1. – 9. roč. – Den Země (30.4.)
- 1. + 2. roč. - Zuby
- 1. – 9. roč. – Vánoční jarmark + Vánoční vystoupení pro rodiče
- 1. ABC, 5. A, 6. AB – Mise plus (truck E-on)
- 8. + 9. roč. – projekt HOBIT (ve spolupráci s FNUSA)
- 5. A – český jazyk + pracovní činnosti – Můj oblíbený recept
- 8. A – matematika – Můj měsíční rozpočet
- 8. A – matematika – Základy statistiky
- 9. A – informatika – Naše škola (prezentace školy na akademii školy)
- 6. AB – fyzika – Vlastní měřidlo
- 7. A – fyzika – Těžiště tělesa
- 9. A – fyzika – Spotřeba elektrické energie
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k) Úspěchy žáků v soutěžích
Na škole během školního roku 2014/2015 proběhlo velké množství školních kol různých
soutěží, např. matematická, chemická, zeměpisná a fyzikální olympiáda, Olympiáda z českého
jazyka, Klokan, Pythagoriáda, Přírodovědný klokan aj.
Výraznější výsledky žáků v městských a vyšších kolech jsou uvedeny v následující tabulce:
Umístění

7.
1.
1.
1.
2.
3.
1.
2.
3.

Kolo
krajské
městské
krajské
kvalifikace rep. finále
republikové finále
městské

obvodní
krajské
krajské

Název soutěž
Mc Donald´s Cup
Memoriál J. Krejčíka
O pohár ministra školství
O pohár ministra školství
O pohár ministra školství
O pohár primátora
Vybíjená
Konverzace ve franc. jazyce
Konverzace ve franc. jazyce

Třída - jméno žáka
4. + 5. (kopaná)
Výběr 6. – 9. r. (florbal)
Výběr 6. – 9. r. (florbal)
Výběr 6. – 9. r. (florbal)
Výběr 6. – 9. r. (florbal)
Výběr 1. – 3. r. (kopaná)
Výběr 4. B + 5. A
9. A – Hrochová Tereza
8. A – Jakoubková Valerie

Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Cizí jazyky*

0/ 0 / 2/0 /0 /
/ **
0

Informatika, PC

Počet žáků
0 / 0 / 16 / 0 / 0
0

Náboženství

0

0

Přírodní vědy

1

12

Společenské vědy

0

0

Sport, TV, turistika

7

93

Technické vědy

0

0

Umělecké obory

4

55

Zdravotní, speciální pedagogika

0

0

Jiné

2

17

16

193

Celkem
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiné

16

/

7.0 Zhodnocení a závěr:
Činnost školy ve školním roce 2014/2015 vycházela z celoročního plánu.
Pro školní rok 2014/2015 jsme si stanovili následující hlavní úkoly:
 Zajistit návaznost školního vzdělávacího programu při přechodu žáků z 1. stupně na 2.
stupeň.
 Vypracovat časové plány učiva povinného předmětu tělesná výchova a nepovinného
předmětu pro sportovní třídy se všeobecným zaměřením (zajistit návaznost 1. a 2.
stupně).
 Dále rozvíjet podmínky pro práci sportovních tříd se všeobecným sportovním
zaměřením a rozšiřovat oblasti sportovních aktivit žáků.
 Pěstovat a dále upevňovat tělesnou zdatnost a otužilost.
 Dokončit projekt Peníze do škol a aktivně využívat DUMy v praxi.
 Teoreticky i prakticky vést žáky k ochraně životního prostředí a ekologickému myšlení.
 Pokračovat v rozšiřování nabídky volnočasových aktivit pro žáky i jejich rodiče.
 Zaměřit se na větší spolupráci s rodiči, jejich zapojení do života školy.
 Upevňovat pozitivní klima ve třídě i ve škole.
 Rozvíjet tvořivé myšlení žáků účinnou motivací a vzbuzování o školní práci a její
výsledky.
 Při veškerých činnostech dbát o nápravu a rozvoj řeči, vést žáky ke spisovnému
vyjadřování.
 Pěstovat u žáků kulturní chování při společenských akcích.
 Pokračovat v prezentaci školy na veřejnosti a získávat žáky pro naši školu.
Výchovné i vzdělávací cíle tohoto školního roku byly naplněny. Z 377 žáků školy jich
prospělo 373. Zbývající 4 žáci neprospěli, z nich 1 žákyně 1. stupně bude opakovat ročník (na
základě doporučení PPP Kohoutova) a 1 žák na 2. stupni bude opakovat 6. ročník. Zbývající 2
žáci mají již splněnou povinnou devítiletou školní docházku a byli přijati na SOU. Ostatní žáci
prospěli (prospělo celkem 84 % žáků 1. stupně s vyznamenáním, na 2. stupni 19 % žáků
s vyznamenáním).
Všichni vycházející žáci 9. tříd byli přijati (9% na gymnázia, 77 % na střední odborné školy
a 21% do středních odborných učilišť), 2 žáci z nižších ročníků byli přijati na víceletá gymnázia.
V chování žáků došlo k mírnému zhoršení. Největší podíl na výchovných problémech měli
chlapci 9. ročníku v 2. pololetí. Na konci školního roku bylo chování 14 žáků hodnoceno
sníženým 2. stupněm z chování a 4 žáci obdrželi 3. stupeň z chování.
K největším úspěchům našich žáků v tomto školním roce lze zařadit 1. místo v krajském
kole, 1. místo v kvalifikaci na republikové finále ve florbalovém turnaji O pohár ministra
školství. Vítězství v celorepublikovém finále našim žákům uniklo o jediný gól pár sekund před
koncem finálového zápasu. I tak lze považovat 2. místo v České republice za krásný výsledek.
Z humanitních věd byly nejúspěšnější žákyně v krajském finále konverzační soutěže
z francouzštiny. Získaly 2. a 3. místo.
I tento školní rok jsme pokračovali v rozvíjení našeho školního vzdělávacího programu
v rámci specializace na všeobecnou sportovní přípravu. Vyučující tělesné výchovy dokončili
učební plán pro 1. – 9. ročník zaměřený na klasické hodiny tělesné výchovy i pro hodiny
nepovinné tělesné výchovy. Kromě 5 hodin tělesné výchovy týdně, se žáci 1. – 9. roč. zúčastnili
lyžařského výcvikového kurzu, několika lekcí bruslení a plaveckého výcviku v 2., 6. a 8.
ročníku. Pro 7. ročník vyučující zorganizovali navíc dvoudenní cyklistický výlet. Žáci 6.
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ročníku se sportovním zaměřením navázali na loňské zkušenosti a zúčastnili se také lyžařského
výcvikového kurzu, plaveckého výcviku, vodáckého jednodenního výcviku a lanových aktivit
v Jungle parku.
I letos jsme pokračovali ve spolupráci s florbalovým klubem Hattrick Brno. Také letos
pokračovala spolupráce s brněnskými fotbalovými kluby. Výuka florbalu probíhala v 9. ročníku
a výuka kopané v 5., 6. a 9. ročníku.
I tento školní rok jsme pokračovali ve výuce francouzského jazyka. V 8. a 9. ročníku
probíhala pro část žáků výuka se zaměřením na francouzský jazyk a v 7. - 9. ročníku je jazyk
vyučován jako druhý volitelný předmět. Velikým přínosem pro výuku francouzského jazyka
bylo celoroční působení rodilé mluvčí z Francie. Žáci si tak mohli vyzkoušet své jazykové
schopnosti v praxi.
Od dubna školního roku 2012/ 2013 organizujeme pro všechny žáky školy projektový den
s názvem Den Země. Žáci celkem na 21 stanovištích plnili úkoly, které souviseli
s enviromentální, ekologickou a dopravní výchovou a první pomocí.
V rámci oslav velikonočních svátků proběhl projektový týden nazvaný Barevný týden,
během kterého se žáci seznamovali s velikonočními tradicemi a každý den v tomto týdnu byl
ve znamení velikonočních barev.
V rámci rozšiřování znalostí žáků 2. stupně o hlavních městech Evropy se podařilo
zorganizovat jednodenní návštěvy Vídně a Prahy. V obou hlavních městech se žáci seznámili
s nejdůležitějšími památkami. Ve Vídni si rovněž prohlédli vánoční trhy.
Škola se také zapojila do projektů, které pořádali jiné organizace – beseda o prevenci
alkoholu, projekt Dental alarm (výuka péče o chrup). Ve spolupráci s FNUSA jsme pro žáky 8.
a 9. ročníků zorganizovali projekt HOBIT (záchrana života při infarktu apod.). Škola je
dlouhodobě zapojena do projektu Zelená škola.
Čerpáme také možnosti financí z projektů EU. Škola je zapojena do projektu Peníze do škol
a Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách (projekt „Mentoři“).
Největším projektem byla příprava a realizace vánočního jarmarku a vánočního vystoupení
pro rodiče. Obě dvě části projektu se velice vydařili a ze zisku z vánočního jarmarku se nám
podařilo i nadále zůstat adoptivními rodiči dvou zvířat (zebra Grévyho, sovice sněžná)
v brněnské ZOO.
Tento školní rok jsme s žáky 9. ročníku pokračovali v tvorbě ročníkových prací na témata,
která si zvolili sami žáci. Svoje práce žáci obhajovali před spolužáky, rodiči a komisí.
Ročníkové práce jsou dobrou průpravou pro žáky při jejich budoucím studiu na středních
školách.
Ve školním roce 2014/2015 jsme pokračovali v nabídce zájmových kroužků pro žáky. Na
škole pracovalo celkem 16 kroužků. Oproti loňskému školnímu roku se nabídka kroužků mírně
navýšila. Mezi nejvíce navštěvované kroužky patřil kroužek florbalu a výtvarný kroužek. Na
škole byly zřízeny kroužky jiných organizací: Věda nás baví a Kroužky, které nabízely jiné
druhy kroužků než pedagogičtí pracovníci školy.
Ve školním roce 2014 / 2015 jsme se více zaměřili na budoucí žáky 1. ročníků. Po lednovém
zápisu jsme byli mile překvapeni. Zapsáno bylo celkem 147 žáků. Rodičům jsme nabídli opět
možnost přihlásit své děti do Školy nanečisto. Zde si budoucí žáci 1. tříd mohli vyzkoušet, jak
to bude fungovat ve skutečné škole a seznámit se se svými budoucími učiteli.
Veškeré aktivity během školního roku směřovaly k oslavám 55. výročí založení školy. Toto
výročí jsme oslavili 28. května setkáním s bývalými kolegy a následně jsme připravili akademii
pro rodiče, veřejnost i bývalé kolegy. V celkem 26 číslech žáci školy předvedli, co všechno
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jsou schopni se naučit a předvést publiku. Mezi nejúspěšnější čísla patřili akvabely žáků 1.
ročníku a tělovýchovné vystoupení žáků sportovních tříd z 2. stupně na nářadí.
Od 1. 9. 2009 začala v prostorách naší školy působit Soukromá základní škola Lesná s.r.o.
Na základě vzájemných dohod je působení této školy v rámci ZŠ Brno, Janouškova 2
bezproblémová.
Během školního roku byla v maximální míře využívána nová odborná učebnu cizích jazyků
(systém výuky pomocí interaktivní tabule, zařízení pro poslech). V nově vybudované
keramické dílně žáci tvořili v rámci kroužků a v rámci hodin výtvarné výchovy. Od počátku
kalendářního roku jsme postupně budovali další oddělení školní družiny v bývalém služebním
bytu. Během prázdnin byly také vymalovány třídy pro nastupující žáky do 1. a 6. tříd a sociální
zařízení.
V tomto školním roce jsme dokončili projekt ESF Peníze do škol. Učitelé aktivně a
intenzivně připravovali digitální učební materiály a pracovali s výsledky své práce
na interaktivních tabulích. Vypracované materiály ověřují ve vyučovacích hodinách, a tak
zpestřují a modernizují výuku všem žákům.
Po několika letech používání sportovních hal by bylo potřeba jejich nové opláštění a výměna
povrchů v obou halách. K opravě opláštění hal a výměně povrchu jedné z hal došlo během
letošních prázdnin. Pro nový školní rok tak zde vznikl nový moderní povrch, který lze využít
v hodinách tělesné výchovy zvláště při výuce míčových her.
Samozřejmě je i na naší škole máme co zlepšovat. Některé úkoly se nám přesouvají
z jednoho školního roku na druhý. Není to nechutí vedení školy tyto problémy řešit. Odstranění
některých nedostatků je závislé na finančních možnostech školy a zřizovatele.
Vedení školy bude nadále spolupracovat a vzájemné kontakty rozvíjet i s dalšími subjekty
(OŠMT MMB, ÚMČ Brno-sever, fotbalový klub Zbrojovka, ostatní fotbalové kluby v Brně,
mateřské školy v blízkosti školy – Bieblova, Nám. SNP, Kohoutova, PPP Kohoutova, Úřad
práce, CVČ Lužánky, FF MU Brno, KJM nám. SNP, FNUSA, ZOO Brno, Věda nás baví,
Kroužky, AC Brno aj.).
V příštím školním roce bychom se rádi znovu zaměřili na prezentaci školy na veřejnosti,
věnovali se více chování a jednání žáků mezi sebou, vůči učitelům i dospělým a chceme
předcházet eventuálním výchovným problémům. Vzhledem k tomu, že od září na škole budou
otevřeny 4 první třídy, bude potřeba zajistit vybavení tříd i personální obsazení. Dále bude nutné
zajistit chod i vybavení všech 6 oddělení školní družiny (z toho 2 zcela nových). Během
školního roku bychom rádi zrenovovali šatny hochů i dívek u tělocvičny. Pro příští školní rok
budeme i nadále pokračovat ve spolupráci s výše uvedenými subjekty.
Dík patří především všem zaměstnancům školy, které své úkoly zvládli bez větších
problémů a zodpovědně.
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8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty

výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický
počet
1
1

kvalifikace,
specializace
-----

dosažené vzdělání

úvazek

kvalifikace,
specializace
-----

dosažené vzdělání

školní psycholog
školní speciální pedagog

0
0

VŠ
VŠ

-----

8.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

do 35let
0

36 – 50 let
1

51 let–a více/z toho důchodci
0/0

1

0

0/0

0

0

0

0

0

0

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: 1 (studium VP na PedF MU)
školní metodik prevence: --školní psycholog: --školní speciální pedagog: ---

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK):
Žádné.
8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):
Žádné.
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8.3 Individuální integrace
Typ postižení
SPU
SPCH
SPCH (autismus)
Sluchové postižení (těžké)
Celkem

Ročník

Počet žáků
7.A + 9.A
2.A
7. A
-----

8.4 Skupinová integrace - ne
Typ postižení
Ročník

1+1
1
2
0
5

Počet žáků

celkem
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
za školní rok 2014/2015

Škola:

Základní škola Brno, Janouškova 2

Školní metodik prevence:
Počet žáků celkem:

Mgr. Trejbalová Jaroslava
(I. stupeň 195 žáků, II. stupeň 144 žáků)

Průběh minimálního preventivního programu během školního roku 2014/2015 byl založen
na spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem prevence, výchovným poradcem a
třídními učiteli. Úzce jsme spolupracovali s pedagogicko-psychologickou poradnou a
preventivním oddělením městské policie Brno. Nejvíce jsme se zaměřili na prevenci
záškoláctví, kyberšikany, vandalismu, vytváření pozitivního sociálního klimatu, začlenění žáků
do volnočasových aktivit a práce se třídou (komunikace, vztahy, klima).
Pro žáky jsme během školního roku přichystali několik akcí – projekt „Barevný týden“, Den
Země, sportovní den, Den dětí. Žáci na prvním stupni byli zapojeni do programu dopravní
výchovy. K upevňování třídních kolektivů na prvním stupni třídní učitelé využili absolvování
škol v přírodě s podpůrnými aktivitami i preventivní programy poradenských center. Žáci 4. –
6. tříd byli zapojeni do preventivních programů Městské policie Brno – Vandalismus, Netiketa
a Kyberšikana, které měly velký úspěch u žáků a pozitivní ohlas od třídních učitelů. Snahou
školního metodika prevence bude preventivní programy zajistit i na následující školní rok a
efektivně tak působit na tyto zlomové třídy. Žáci 6. ročníku navštívili preventivní program
„Třída jako tým“ na vytváření zdravých mezilidských vztahů a také ihned na začátku školního
roku absolvovali adaptační pobyt – nově vzniklá třída byla namíchána z 3 různých tříd. Pro
žáky 7. tříd proběhly besedy a aktivity k prevenci požívání alkoholu mladistvých. Školní rok 8.
třída pak zakončila programem o zdravém sexuálním chování.
Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou na dobré úrovní. Kvalitní tým pedagogů přispívá
k pozitivnímu klimatu ve škole. Rovněž vztahy učitel – žák jsou na dobré úrovni. Na škole
probíhalo 15 kroužků vedených pedagogickými pracovníky školy. Zároveň však na škole
probíhali i kroužky vedené externími pracovníky. Ve všech třídách je práce třídních učitelů na
dobré úrovni. V letošním školním roce počet třídnických hodin klesl, což může být jedním
z důvodů zvýšení kázeňských problémů v určitých třídách. V příštím školním roce se proto
zaměříme na zvýšení počtu třídnických hodin a zapojením aktivit na podporu třídního kolektivu
a pozitivního klimatu ve třídách ve spolupráci se školním metodikem prevence (výchovnou
poradkyní). Učitelé efektivně spolupracují s výchovným poradcem i školním metodikem
prevence, okamžitě řeší aktuálně vzniklou situaci i konzultují dlouhodobý vývoj vztahů a
klimatu ve třídě.
V rámci jednotlivých předmětů (výchova k občanství, výchova ke zdraví, chemie,
přírodopis, pracovní činnosti, tělesná výchova, český jazyk, zeměpis, dějepis, informatika) jsou
žáci vedeni ke zdravému životnímu stylu, prevenci zneužívání návykových látek, zdravé
životosprávě, vlivu chemie na zdraví člověka, k volnočasovým aktivitám, bezpečnému chování
na internetu i sociálních sítích a bezpečnému chování v dopravních situacích. Program cílené
22

prevence probíhá i ve vyučovacích předmětech na 1. stupni (prvouka, přírodověda, tělesná
výchova).
V příštím školním roce se nejvíce zaměříme na prevenci záškoláctví, kyberšikany a
vandalismu. Pro budoucí 6. třídu opět zajistíme adaptační program na podporu vztahů. Budeme
i dále spolupracovat s městskou policií Brno a organizacemi zajišťující preventivní programy
– poradenská centra. Třídní učitelé se budou snažit nadále zlepšovat vztahy ve třídách a řešit
případně aktuálně vzniklé situace, příp. i intervenční programy s odborníky. Pro žáky bude
zřízeno co možná nejvíce zájmových kroužků, aby mohli smysluplně trávit svůj volný čas.
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