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1.0 Základní charakteristika školy 
 

 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

 

Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace 

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: 545 222 083 

mobil:  608 400 015 

fax:   545 222 439  

e-mail:  vedeni@zsjanouskova.cz 

http:   www.zsjanouskova.cz 
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1.6 Úplná škola  

 

Údaje k 30. 9. 2015 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 12 5 279 23,25 ŠJ: 600 

2. stupeň 5 4 129 25,80 ŠD: 250 

Celkem 17 9 408 24,00 ZŠ: 800 

  

 

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: Mgr. Petr Hladík (zástupce zřizovatele) 

Členové: Maléř Petr (zástupce rodičů) 

    Mgr. Petr Skalák (zástupce pedagogů) 

 

 
         

1.8 Školní vzdělávací program  

 

Název vzdělávacích 

programů 
Číslo jednací Ročník 

ŠVP ZV – „Škola jazyků a 

sportu“ 
--- 

1. - 9. 

Jiné specializace, zaměření:  

6. + 7.  roč. - Tělesná výchova – kopaná – ŠVP ZV -„Škola jazyků a sportu“ 

1. – 9. roč. - Tělesná výchova – všeobecné zaměření – ŠVP ZV -„Škola jazyků a sportu“ 

6. + 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 žáci 

zaměst. školy a vlastní 

důchodci 
ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  1 474 46 22 ** 

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 30.10.2015 

 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,9 

 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  

 

ŠD 
Počet 

oddělení 

Počet dětí 

 
Počet vychovatelů Kapacita 

celkem 6 180 Fyz. 6   / přepoč.   5,3 250 

 

Z činnosti ŠD: 

o Odlet vlaštovek (soutěž) 

o Pasování prvňáčků 

o Dýňování 

o Hvězdárna 

o Velká pardubická 

o Svatý Martin (lampionový průvod) 

o Adventní vazby (akce pro rodiče s dětmi) 

o Vánoční turnaj v ping-pongu 

o Mikulášská a Vánoční besídka 

o Hudební soutěž Superstar 

o Karneval 

o Beseda – Lesy ČR, celníci 

o Odpoledne s Večerníčkem 

o Velikonoční dekorace a díly (akce pro rodiče s dětmi) 

o Lehkoatletický trojboj 

o Jízda na koloběžkách 

o Den dětí 

o Filmová představení (Ovečka Shawn ve filmu, Mimoni, V hlavě,       

Hotel Transylvania 2) 
 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

 

ŠK 
Počet 

oddělení 
Počet dětí Počet vychovatelů Kapacita 

celkem 0 0 fyz. 0 / přepoč.      0 0 

 

Z činnosti ŠK: 0 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

 

2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

 

 

 Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 23,3/24 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  23,3/24 100/100 

 

 

 

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: 3 

 

  

2.1.3   

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 (2x pracovní 

poměr na dobu určitou, 1x ukončení pracovního poměru dohodou k 1. 4. 2016) 

  

2.1.4   

Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 8 

 
 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 2 

36-50 let 3 7 

51 a více 3 9 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 7 17 

Rodičovská dovolená 0 1 
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2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie 0 

Cizí jazyky 7 

Umění, estetika 6 

Speciální pedagogika, SVPU 0 

Informatika, PC, SIPVZ 1 

Společenské vědy 0 

Legislativa, řízení, ekonomie 1 

Sport, TV, turistika 1 

Výchovné poradenství, prevence soc. 

pat. jevů 
1  

Alternativní pedagogika 0 

Přírodní vědy 3 

Technické vědy 0 

Český jazyk a literatura 1 

Zdravotnictví, BOZP, PO 0 

Jiné 0 

Celkem 21 
 

 
 

2.4 Školní asistenti 

 

Počet celkem   (přepočtený/fyzický):   1/2 

       z toho  a) romský asistent    0 

   b) jiný (pedagogický, osobní)    1/2 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

 

 

 1. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzname -

náním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 98 98 0 0 0 

2. 57 56 1 0 0 

3. 51 48 3 0 0 

4. 33 27 6 0 0 

5. 44 29 15 0 0 

Celkem za I. stupeň 283 258 25 0 0 

6. 29 13 15 1 0 

7. 49 21 28 0 0 

8. 25 4 20 1 0 

9. 27 3 19 5 0 

Celkem za II.stupeň 130 41 82 7 0 

Celkem za školu 413 299 107 7 0 

 

 

 2. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzname-

náním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 98 96 2 0 0 

2. 57 55 2 0 0 

3. 51 46 5 0 0 

4. 33 25 8 0 0 

5. 44 26 18 0 0 

Celkem za I. stupeň 283 248 35 0 0 

6. 29 14 15 0 0 

7. 49 18 31 0 0 

8. 25 7 18 0 0 

9. 27 3 22 2 0 

Celkem za II. stupeň 130 42 86 2 0 

Celkem za školu 413 290 121 2 0 

 

o 2 žáci 9. ročníku neprospěli, ročník nebudou opakovat a jsou přijati na SOU 
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3.2 Snížený stupeň z chování: 

 

 

1. pololetí 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 6 1,45 

3 2 0,48 

 

2. pololetí 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 8 1,93 

3 1 0,24 

 

 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok   

Celkem: 2+ 2 = 4 hodiny 

Průměr na jednoho žáka:  0,97 hodin 

Počet neomluvených hodin by v tomto školním roce minimální.  

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: ne 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
4 1 4 16 6 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 26 100 

nižší ročník/5.ročník 5 */4 --- 

Celkem 31 100 
 

* Pozn.   Šestileté gymnázium      1 žák 

    Osmileté gymnázium     4 žák 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   4 

Důvody: 

o Změna bydliště 

o Změna základní školy 

 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   5 

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 proběhla celkem třikrát: 

a) prosinec 2015 – Kontrola dodržování právních předpisů podle §174 odst. 2 písm.d) 

zákona č. 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 255/2012 

Sb., o kontrole 

b) duben 2016 – šetření stížnosti (respektování SVP, hodnocení „Ročníkové práce“, 

informování zákonného zástupce, komunikace se zákonným zástupcem žáka IX. A) 

c) srpen 2016 – kontrola organizace, průběhu a hodnocení opravné zkoušky 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

 

Na základě zjištění ČŠI byly veškeré nedostatky odstraněny v termínech daných ČŠI: 

 

ad a) Byla zcela přepracována kapitola týkající se učebních osnov a očekávaných výstupů 

v předmětu informatika. V ŠVP ŠD byly doplněny chybějící oblasti (např. podmínky 

přijímání) a také byly doplněny chybějící části v Řádu školní družiny. Také byly k 1. 2. 

2016 zařazeny chybějící hodiny informatiky do tříd VIII. A a IX. A. 

ad b) Pro žáka i zákonného zástupce byla zavedena všechna opatření doporučená zjištěním 

ČŠI (tištěné texty do dějepisu, písemná informace o prospěchu i snížené známky z chování 

v 2. pololetí). 

ad c) Nebylo zjištěno porušení ustanovení vyhlášky č. 48/2005 Sb. 

 

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 

 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  9 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 156 11 
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6.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

V letošním školním roce škola nečerpala finanční prostředky z žádného strukturálního 

fondu EU. 

Škola realizuje projekt organizovaný Statutárním městem Brno: Město Brno zvyšuje 

kvalitu vzdělávání v základních školách (reg. č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/46.0015). 

Dále je škola zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ 

– MAP. 

 
 

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 6. a 7. 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. až 9. ročníku. 

 

b) Výuka cizích jazyků 

Na naší škole probíhá výuka čtyřech světových jazyků: anglického, francouzského, 

německého a od tohoto školního roku i jazyka ruského. 

o Anglický jazyk mají všichni žáci školy od 1. do 9. ročníku.  

o Německý jazyk je vyučován jako druhý volitelný cizí jazyk v 7. až 9. ročníku. 

o Ruský jazyk byl letos poprvé vyučován jako druhý volitelný cizí jazyk v 7. ročníku. 

o Francouzský jazyk byl vyučován jako druhý volitelný cizí jazyk v 7. a 8. ročníku.  

V ročníku šestém a devátém byla francouzština vyučována ve skupinách žáků se 

zaměřením na francouzský jazyk („rozšířená výuka|“). 

 

 

c) Lyžařský výcvikový kurz 

 

Třída Počet žáků Termín Místo 

3. – 5. roč. 25 7. – 12.2. Karlov – Malá Morávka 

6. – 9. roč. 38 7. – 12.2. Velké Karlovice - 

Léskové 

 

d) Školy v přírodě 

 

Třída Počet žáků Termín Místo 

2.B 24 9. – 13. 5. Slavíkov - Dlouhý 

2.A + 3.B 53 16. – 20. 5. Křižanov 

3.A+4.A+4.B+5.A 71 25. – 29. 5. Rokytnice n. Rokytnou 

1.A 19 6. – 10. 6. Hodonín u lysic 
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e) Zahraniční výjezd 

 

V tomto školním roce se nekonal. 

 

 

f) Školní výlety 

 

Třída Termín Místo 

1. BCD 8. 6. Archeoskanzen 

2. B + 3. A + 4. AB 

+ 5. A 

25. 5. Rosice 

5. B 17. 6. Brno - Svratka 

6. A 13. – 14. 6. Zubří 

7. A 8. – 10. 6. Templštýn 

7. B 18. – 20. 5. Křižanov 

8. A 30. 5. – 1. 6. Dalešická přehrada 

 

 

 

g) Kulturní akce 

 

1. stupeň 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

25. 9. 1. CD Výukový pořad, KJM nám. SNP Opička Rozárka 

29. 9. 1. AB Výukový pořad, KJM nám. SNP Opička Rozárka 

1.10. 3. AB Divadelní představení, Divadlo Radost O líné babičce 

16. 10. 5. B Divadelní představení, Divadlo radost Bylo nás pět 

4.11. 1. ABCD Divadelní představení, Divadlo Polárka O Červené Karkulce 

6.11. 2. - 5. Výchovný koncert, Kinokavárna Abraka muzika 

11.11. 2. AB Divadelní představení, Divadlo radost Mach a Šebestová 

13.11. 1. ABCD Divadelní projekt, tělocvična Divadlo Koráb 

23. 11. 1. AC Divadelní představení, KC Omega O čertovi 

12. 12. 1. ABCD Filmové představení, Kinokavárna Tři bratři 

26. 1. 3. AB Divadelní představení, Divadlo Radost Sněhurka 

2.2. 1. ABCD Divadelní představení, Divadlo Radost Broučci 

4.4. 1. ABCD Divadelní představení, KC Omega Princezna s dlouhým nosem 

8. 4. 4. AB Divadelní představení, Divadlo B. Polívky Princezna na hrášku 

28. 4. 5. B Divadelní představení, Divadlo Radost Limonádový Joe 

 

 

2. stupeň 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

23. 10. 6. – 9. Hudební program, kinokavárna A pořád se něco děje 

6.11. 6. – 9. Výchovný koncert, Kinokavárna Abraka muzika 

3. + 4.12. 9. A Mikulášská nadílka pro ZŠ i MŠ Mikulášská nadílka 

10. 12. 2. st. Filmové představení ve FJ, Kino Scala Francouzský film 

25. 1. 8. A+9. A Filmové představení, Kino Scala Nicholas Winton 
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Den otevřených dveří: 26. 11. + 7. 1. 

Kurz vánoční a velikonoční (pro rodiče s dětmi): 27. + 28. 11., 19. 3. 

Vánoční jarmark a vánoční vystoupení pro rodiče: 9. 12. 

 

 

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. AB 

- fotbalový turnaj Coca Cola Cup – 8. + 9. roč. 

- jednodenní vodácký výlet (řeka Svratka) – 6. A 

- lanové centrum Jungle park – 6. A 

- dvoudenní cyklovýlet do okolí Brna – 7. A 

- Běh brněnské mládeže 6. až 9. roč.  

- Vánoční turnaj v míčových hrách – 2. st. (22. 12.) 

- Soutěž ve šplhu – 1. – 9. roč. 

- Memoriál J. Krejčíka (florbalový turnaj)- 2. stupeň - hoši   

- Florbalový turnaj O pohár primátora města – 2. st. 

- Florbalový turnaj Novoměstský pohár 2015 – 2. st. 

- Florbalový turnaj Think blue, SH Střední 

- Okrsková kola a krajské finále Mc Donald´s Cupu - 3. – 5. roč. 

- Soutěž ve šplhu – 1. stupeň 

- Lehká atletika – 2. st. (11. 11.) 

- Lekce plavání (Ponávka) – 5. B (18. 12., 15. 1., 22. 1., 5. 2.) 

- Lekce plavání (Blučina) – 3. A + 5. A (6. 6.) 

- Orientačně branný závod 2. stupně – Soběšice (25. 5.) 

- 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 Název pořadu 

16. 9. 3.A+ 4. AB Výuka minigolfu, Lesná Turnaj v minigolfu 

23.10 1.ABC+4.AB Projekt Eonu Mise Plus 

3.11. 4. AB Dopravní výchova, DH Riviéra Dopravní výchova 

5.11. 2. B Výukový pořad, Jezírko Dřevěný svět 

9.11. 5. A Výukový pořad, Jezírko Na kameni kámen 

13. 11. 2. AB Výukový pořad, KJM nám. SNP Čtvero ročních období 

23. 11. 5. B Výukový pořad, Jezírko Na kameni kámen 

23. 11. 4. AB Interaktivní výukový program, VIDA Interaktivní výstava 

30.11. 4. AB Výukový pořad, Jezírko Potravní vztahy a fotosyntéza 

30. 11. 3.A+5.A Interaktivní výukový program, VIDA Interaktivní výstava 

1. 12. 1. ABCD Výukový pořad, Strážnice Radujme se, veselme se 

1. 12. 2. B Výukový pořad, Jezírko Dřevěný svět 

17. 12. 1. -  5. Vánoční minibazárek Vánoční minibazárek 

3.2. 3. A Výukový pořad, Jezírko Sojčí lumpárny 

22. 1. 3. B Výukový pořad, Jezírko Sojčí lumpárny 

15. 3. 5. AB Beseda Prevence kouření 

15. 3. 1. D Výukový pořad, SVČ Lužánky Zahrádka dědka Šnofouse 

16. 3. 1. A Výukový pořad, SVČ Lužánky Zahrádka dědka Šnofouse 

18. 3. 2. – 5. Matematická soutěž Klokan 

21. 3. 1. – 5. Projekt Učitelé čtou dětem 

22. 3. 1. ABCD Školení První pomoc 

1. 4. 3. B Dopravní výchova, Amavet Dopravní výchova 

5. 4. 2. A Dopravní výchova, Amavet Dopravní výchova 

6.4. 4. AB Dopravní výchova, DH Riviéra Dopravní výchova 

6. 4. 2. B Dopravní výchova, Amavet Dopravní výchova 

12. 4. 5. A Dopravní výchova, Amavet Dopravní výchova 

13. 4. 3. A Dopravní výchova, Amavet Dopravní výchova 

15. 4. 1. AB Návštěva knihovny, KJM nám. SNP Už jsem čtenář 

15. 4. 1. ABCD Projekt Veselé zoubky 

27. 4. 1. ABCD Výukový pořad, Planetárium Kraví hora Ptačí ostrov 

9. 5. 5. B Dopravní výchova, Amavet Dopravní výchova 

17. 5. 5. A Výukový pořad, Kohoutovice Kohoutovická obora 

26. 5. 4. AB Dopravní výchova, DH Riviéra Dopravní výchova 

3.6. 1. CD Návštěva knihovny, KJM nám. SNP Klíčování 

15. 6. 1. B Exkurze, Kozojedský dvůr Farma 

16. 6. 5. AB Exkurze, SAKO Brno Zpracování odpadů 

24. 6. 1. AB Návštěva knihovny, KJM nám. SNP Klíčování 
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2. stupeň 

 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

17. 9. 9. A Volba povolání, BVV-stroj. veletrh Veletrh SŠ 

17. 9. 9. A Návštěva interaktivního vědeckého 

centra, VIDA 

Interaktivní výstava 

29. 9. 7. AB Preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj 

mozek 

6. 10. 6. A Výukový pořad, Anthropos Pravěk 

9. 10. 7. B Výukový pořad, ZOO Brno Kdo tady zpívá 

12.10. 7. - 9. Výukový pořad, Bílý dům Svět kolem nás - Indie 

14. 10. 8.+ 9. Přírodovědná soutěž Přírodovědný klokan 

19. 10. 9. A Výukový pořad, Nádraží Královo Pole Legiovlak 

3. 11. 6. A Projekt Eonu Mise Plus 

5.11. 7. A Výukový pořad, ZOO Brno Kdo tady zpívá 

9.11. 9. A Výukový pořad, Úřad práce Volba povolání 

11. 11. 6. A Výukový pořad, kmenová třída První pomoc 

12. 11. 6. - 9. Přírodovědná soutěž, Bílý dům Žirafa 

8. 12. 6. – 9. Přednáška, Leitnerova Protidrogová prevence 

11. 12. 7. A Výukový pořad, MZM Raný středověk 

15. 12. 6. A Preventivní program, K-centrum 

Sládkova 

Šikana 

26. 1. 7. B Výukový pořad, MZM Raný středověk 

15. 3. 6. A Beseda Prevence kouření 

17. 3. 7.AB+8.A Beseda Prevence kouření 

18. 3. 6. – 9. Matematická soutěž Klokan 

30. 3. 6. – 8. Matematická soutěž (školní kolo) Pythagoriáda 

5. 4. 6. A Intevenční program, K – centrum 

Sládkova 

Kolektiv třídy 

26. 4.  9. A Přednáška,  OSPOD Chování a jeho právní důsledky 

9. 5. 9. A Přednáška,  OSPOD Soc.práv. ochrana mládeže 

11. 5. 6. – 9. Projekt Planeta Země 3000, Bílý dům Filipíny 

20. 5. 9. A Výukový pořad, Hády Hádky O Hády 

 

 

1. – 9. roč. – celoroční soutěž ve sběru papíru  

Škola nanečisto (lekce pro budoucí žáky 1. tříd) – 7. 4. – 28. 4. 

14. – 18. 3. – celoškolní projekt Barevný týden 

25. – 29. 4. – konverzační kurz AJ s rodilým mluvčím – 2. stupeň (zájemci) 

1. - 9. roč. – 13. 5. – celoškolní akce Den Země 
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j) Školní projekty 

 

 

- 6. – 9. roč. – Rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka  

- 1. – 9. roč. – Barevný týden (Velikonoce) 

- 1. – 9. roč. – Den Země (13. 5.) 

- 1. + 2. roč. – Veselé zoubky 

- 1. – 9. roč. – Vánoční jarmark + Vánoční vystoupení pro rodiče  

- 1. ABC, 5. A, 6. AB – Mise plus (truck E-on) 

- 1. – 5. roč. – učitelé čtou dětem 

- 1. – 5. roč. – Nejhezčí deštník 

- 3. – 9. roč. – Brno – sever očima dětí 

- 6. A – Jak se žilo v pravěku 

- 6. A – Jak se žilo ve starověkém Římě 

- 7. A – Karel IV. 

- 7. B – Husitství 

- 8. A – Rodokmen – rodinná historie 

 

k) Úspěchy žáků v soutěžích 

 

Na škole během školního roku 2015/2016 proběhla školní kola soutěží: 

o matematická olympiáda (6. – 9. roč.) 

o chemická olympiáda (8. + 9. roč.) 

o zeměpisná olympiáda (6. – 9. roč.) 

o fyzikální olympiáda (6. – 9. roč.) 

o Olympiáda z českého jazyka (8. + 9. roč.) 

o Klokan (2. – 9. roč.) 

o Pythagoriáda (5. – 8. roč.) 

o Přírodovědný klokan (8. + 9. roč.) 

o Dopravní soutěž (6. – 9. roč.) 

 

 

Výraznější výsledky žáků v městských a vyšších kolech jsou uvedeny v následující tabulce: 

 

 
Umístění Kolo Název soutěž Třída - jméno žáka  

7. krajské Mc Donald´s Cup 4. + 5. (kopaná) 

13. krajské Dějepisná olympiáda Tichý Miroslav (8. A) 

6. okresní Konverzace v anglickém jazyce Banda Denis (7. A) 

5. krajské Konverzace v anglickém jazyce Jakoubková Valerie (9. A) 
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Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* 1 /  0  /  1 / 0   / 0   /    

/     * * 

7 / 0  / 15 /  0  / 0    /   

Informatika, PC 0 0 

Náboženství 0 0 

Přírodní vědy 1 14 

Společenské vědy 1 11 

Sport, TV, turistika 10 124 

Technické vědy 0 0 

Umělecké obory 2 24 

Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 

Jiné 3 35 

Celkem 19 230 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiné 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 

Činnost školy ve školním roce 2015/2016 vycházela z celoročního plánu. 

 

Pro školní rok 2015/2016 jsme si stanovili následující hlavní úkoly: 

 Aktualizovat a inovovat vzdělávací programy v souladu s nastupujícími trendy 

v českém školství. 

 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 žáků. 

 Uplatňovat ve výuce vypracované DUMy a dále pokračovat v jejich tvorbě. 

 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 a jejich zapojení do života školy. 

 Upevňovat pozitivní klima ve třídě i ve škole. 

 Reagovat včas na vzniklé problémy a neponechávat je bez řešení. Projevy vážných 

výchovných problémů řešit bez odkládání s výchovnou poradkyní, zákonnými zástupci 

a odbornými pracovišti. 

 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. Rozvíjet komunikační dovednosti. 

 Pěstovat u žáků kulturní chování při společenských akcích. 

 Pokračovat v prezentaci školy i dovedností žáků na veřejnosti a získávat žáky pro naši 

školu. 

 Rozvíjet dobré vztahy a spolupráci se stávajícími institucemi. 

 Rozvíjet odbornou spolupráci s poradenskými centry (PPP, SVP, OSPOD apod.). 

 

Výchovné i vzdělávací cíle tohoto školního roku byly naplněny. Ze 413 žáků školy jich 

prospělo 411. Zbývající 2 žáci neprospěli a mají již splněnou povinnou devítiletou školní 

docházku a byli přijati na SOU. Ostatní žáci prospěli (prospělo celkem 88 % žáků 1. stupně 

s vyznamenáním, na 2. stupni 32 % žáků s vyznamenáním).  

Všichni vycházející žáci 9. tříd byli přijati (15% na gymnázia, 62 % na střední odborné 

školy a 23% do středních odborných učilišť), 5 žáků z nižších ročníků bylo přijato na víceletá 

gymnázia.  

V chování žáků během 2. pololetí došlo k mírnému zhoršení.  Na konci školního roku bylo 

chování 8 žáků hodnoceno sníženým 2. stupněm z chování a 1 žák obdržel 3. stupeň z chování.  

V letošním školním roce k nějakému významnému úspěchu žáků v soutěžích na okresní či 

krajské  úrovni. 

 

I tento školní rok jsme pokračovali v rozvíjení našeho školního vzdělávacího programu 

v rámci specializace na všeobecnou sportovní přípravu. Vyučující tělesné výchovy v praxi 

ověřovali upravený 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, plaveckého výcviku v 2., 6. a 8. ročníku. Pro 7. 

ročník vyučující zorganizovali navíc dvoudenní cyklistický výlet. Žáci 6. 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. 
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I tento školní rok jsme pokračovali ve výuce francouzského jazyka. V 6. 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. Pro letošní 7. ročníky se také v nabídce druhého cizího 

jazyka objevil ruský jazyk. Pro zájemce z řad žáků 2. stupně byla určitě také přínosem týdenní 

výuka anglického jazyka s rodilým mluvčím. 

 

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 a fyzické zdatnosti žáků 2. stupně vyučující připravili 

orientačně branný závod v Soběšicích. Hlídky žáků z různých tříd měli za úkol pomocí buzoly 

a mapy oběhnout v co nejkratším čase určená stanoviště. Na závěr závodu ještě absolvovali test 

znalostí o mimořádných situacích. Tradičně také proběhl na 2. stupni Vánoční turnaj míčových 

her a na závěr školního roku Sportovní den. 

Škola se také zapojila do projektů, které pořádali jiné organizace – beseda o prevenci 

alkoholu, projekt Veselé zoubky. Několik let jsou žáci 2. stupně zapojeni do projektu Planeta 

Země 3000. I v letošním roce se ve spolupráci s E-onem realizoval projekt Mise Plus. Škola je 

dlouhodobě zapojena do projektu Zelená škola. 

Čerpáme také možnosti financí z projektů EU. Škola je zapojena do projektu  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 2015/2016 jsme pokračovali v nabídce zájmových kroužků pro žáky. Na 

škole pracovalo celkem 19 kroužků. Oproti loňskému školnímu roku se nabídka kroužků mírně 

navýšila. Mezi nejvíce navštěvované kroužky patřil kroužek florbalu a keramický 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 2015 / 2016 jsme se více zaměřili na budoucí žáky 1. ročníků. Letošní 

novinkou byl elektronický zápis, který nám i rodičům zpočátku práci komplikoval. Letos jsme 

také museli poprvé provést přijímací testy do sportovní 1. třídy. Zapsáno bylo celkem 117 žáků. 

Můžeme tedy ve školním roce 2016 / 2017 otevřít 3 první třídy, z nichž bude jedna se 

všeobecným sportovním zaměřením. 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.. 

 

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. 
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Během prázdnin před školním rokem 2015/2016 byla vyměněna podlaha v jedné 

z nafukovacích hal. Škola tak získala kvalitní halu s povrchem pro většinu míčových her. Od 

počátku školního roku jsme postupně dobudovávali další oddělení školní družiny v bývalém 

služebním bytu. Během prázdnin byly také vymalovány třídy pro nastupující žáky do 1. a 6. 

tříd. 

V tomto školním roce jsme aktivně využívali materiálů vytvořených pro projekt ESF Peníze 

do škol. Učitelé si i nadále vytvářejí nové materiály pro práci v multimediálních učebnách. 

 

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. Jako nejbližší 

úkol nás čeká zvládnout rekonstrukci plynové kotelny, která by měla začít probíhat v srpnu 

2016.   

 

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, E-on, ZOO Brno, Věda nás baví, 

Kroužky, AC Brno aj.). 

 

V příštím školním roce bychom se rádi znovu zaměřili na zlepšení výuky povinné i 

nepovinné tělesné výchovy především na 1. stupni. Nadále chceme věnovat pozornost 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 další 3 první 

třídy, bude potřeba zajistit vybavení tříd i personální obsazení. Dále bude nutné zajistit chod i 

vybavení dalšího oddělení školní družiny. Postupně je nutné začít pracovat na rekonstrukci 

učebny fyziky a chemie a zřízení nové učebny výtvarné výchovy. Stávající učebna bude 

v příštím školním roce využita jako kmenová třída pro žáky 2. stupně. Zůstává nám úkol 

zrenovovat 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 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 --- VŠ 

školní metodik prevence 1 --- VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0 --- --- 

školní speciální pedagog  0 --- --- 

 

 

 

8.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 

výchovný poradce 0 1 0/0 

školní metodik 

prevence 
1 0 0/0 

školní psycholog 0 0 0 

školní speciální 

pedagog 
0 0 0 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: 1 x seminář - Inkluze 

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 Ročník Počet žáků 

VPU 3.A + 7.A + 8.A 2 + 1 + 1 

VPCH 3.B 1 

VPCH (autismus) 8. A 2 
Souběžné postižení více vadami 4.B 1 

Sluchové postižení (těžké) --- 0 

Celkem --- 8 

 

8.4  Skupinová integrace - ne 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

   

   

   

celkem   
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2015/2016 

 

Škola:  Základní škola Brno, Janouškova 2, příspěvková organizace   

Školní metodik prevence:  Mgr. Mlček Lukáš 

Počet žáků celkem:    (I. stupeň  283  žáků, II. stupeň  130  žáků) 

 

Na správném průběhu minimálního preventivního programu pro rok 2015/2016 vzájemně 

spolupracovalo vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce a třídní učitelé. Probíhala 

úzká spolupráce s OSPOD Brno-Sever formou účasti na výchovných komisích a na přednášce 

pedagogům a následně i žákům 9. A. Nejvíce jsme se zaměřili na klima třídy, návykové látky 

či budoucí uplatnění žáků. 

Pro žáky bylo přichystáno několik celoškolních aktivit, či programů určených pro druhý 

stupeň. Vánoční besídka s jarmarkem, barevný týden, orientační běh, Den Země. Žáci prvního 

stupně absolvovali školy v přírodě, čímž rovněž utužovali vztahy ve třídě. Metodik prevence 

se bude i příští rok snažit zajistit preventivní programy ve spolupráci s Městskou policií Brno, 

i když se tento rok nepodařilo nalézt volné kapacity pro přednášky vedené touto institucí. 

Přednášku o kyberšikaně žáci II. stupně absolvovali prostřednictvím programu Abraka Muzika. 

Rovněž se podařilo zajistit velmi podařené preventivní programy z plicního oddělení FN Brno 

pro žáky 5. – 8. ročníku, které žáky varovaly před škodlivými účinky  kouření a jeho důsledcích. 

Třída 6. A navštívila dvakrát PPP Sládkova z důvodu stmelení kolektivu třídy a prevenci 

šikany, která byla souběžně řešena i metodikem prevence, výchovným poradcem, vedením 

školy i třídní učitelkou.  Pro žáky 7. ročníku byla rovněž připravena beseda o nebezpečí 

alkoholu. Druhý stupeň se ještě zúčastnil přednášky MUDr. Jiřího Presla na téma Drogy a 

alkohol. 

Vztahy na pracovišti jsou na dobré úrovni.  Pedagogický sbor je složený z kvalitních členů 

a přispívá k pozitivní atmosféře ve škole. Vztahy učitel-žák jsou na dobré úrovni. Během tohoto 

školního roku probíhalo v odpoledních hodinách 19 kroužků vedených pedagogickými 

pracovníky naší školy. Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem a ihned 

řeší výchovné problémy ve spolupráci s ostatními pracovníky pedagogického sboru a konzultují 

dlouhodobý vývoj na škole. 

Prevence je realizována i prostřednictvím jednotlivých předmětů (přírodopis, výchova 

k občanství, výchova ke zdraví, pracovní činnosti, tělesná výchova, informatika). Tyto 

mezipředmětové vazby poukazují na zdravý životní styl, bezpečné chování na internetu, 

zdravou životosprávu, vliv chemie na zdraví člověka, využívání volnočasových aktivit. Tyto 

preventivní prvky se pravidelně objevují i v předmětech I. stupně jako prvouka, přírodověda, 

tělesná výchova. 

V příštím roce se MPP zaměří opět na klima třídy, návykové látky, finanční gramotnost. 

Školní metodik prevence se bude snažit realizovat letos neuskutečněné programy o 

kyberšikaně. Třídní učitelé budou nadále působit na své žáky a spolupracovat s metodikem 

prevence i výchovnou poradkyní. 
  

 


