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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: 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. 2013 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 10 5 203 20,30 ŠJ: 600 

2. stupeň 5 4 135 27,00 ŠD: 120 

Celkem 15 9 338 22,53 ZŠ: 800 

  

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.): 

 

Datum zřízení: 11. 11. 2008 

Datum posledních voleb: 17. 4. 2012 

Předseda a členové ŠR  

Předseda - MUDr. Radmila Vondráková (zástupce zřizovatele) 

Členové: Mgr. Lenka Motková (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:  

4. - 5., 8.  roč. - Tělesná výchova – kopaná – ŠVP ZV -„Škola jazyků a sportu“ 

8.  roč. - Tělesná výchova – florbal – ŠVP ZV -„Škola jazyků a sportu“ 

1. – 3. , 6. - 9. roč. - Tělesná výchova – všeobecné zaměření – ŠVP ZV -„Škola jazyků a 

sportu“ 

7. + 8.  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  1 390 38 7 ** 

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 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,0 

 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  

 

ŠD 
Počet 

oddělení 

Počet dětí 

1.pol./2.pol. 
Počet vychovatelů Kapacita 

celkem 3 99/100 Fyz. 3    / přepoč.   3,0 120 

 

Z činnosti ŠD: 

o Filmová představení (Rebelka,  Šmoulové aj. ) 

o Hvězdárna a planetárium – Kouzelný ohňostroj, Kouzelný útes 

o Podzimní prázdninová vycházka 

o Pasování žáků 1. tříd na Rytíře knih 

o Projekt Čteme ve školní družině 

o Vánoční jarmark 

o Vánoční turnaj v ping-pongu 

o Pěvecká soutěž Superstar  

o Recitační a čtenářská soutěž – Světový den poezie 

o Velikonoční výstavka výrobků 

o Lehkoatletická olympiáda (školní, obvodní kolo) 

o Hudební vystoupení na Dni radnice Brno-sever 

o Závody koloběžek 

o Den dětí 

 
 

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 21,4/22  100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  21,4/22 100/100 

 

 

 

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: 1  

 

  

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 Ženy 

do 35 let 1 1 

36-50 let 4 8 

51 a více 2 6 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 7 15 

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 23 

Cizí jazyky 7 

Umění, estetika 14* 

Speciální pedagogika, SVPU 1 * 

Informatika, PC, SIPVZ 1 

Společenské vědy 0 

Legislativa, řízení, ekonomie 0 

Sport, TV, turistika 0 

Výchovné poradenství, prevence 

soc.pat.jevů 
5 * 

Alternativní pedagogika 0 

Přírodní vědy 9 

Technické vědy 0 

Český jazyk a literatura 0 

Zdravotnictví, BOZP, PO 1 

Jiné 20* 

Celkem 81 
 

* Z 81 zúčastněných pracovníků absolvovalo 8 kurzů dlouhodobého charakteru (1 x studium 

VP, 1 x studium MP, 1 x studium spec. pedagogiky, 3 x výtvarné techniky, 2 x školení ESF – 

Peníze do škol). 

 
 

2.4 Školní asistenti 

 

Počet celkem   (přepočtený/fyzický):   0,5/1 

       z toho  a) romský asistent    0 

   b) jiný (pedagogický, osobní)    0,5/1 
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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. 43 42 1 0 0 

2. 39 39 0 0 0 

3. 39 36 3 0 0 

4. 32 25 7 0 0 

5. 45 25 19 1 0 

Celkem za I. stupeň 208 177 30 1 0 

6. 31 6 25 0 0 

7. 32 11 20 1 0 

8. 51 12 39 0 0 

9. 23 7 15 1 0 

Celkem za II.stupeň 137 36 99 1 0 

Celkem za školu 345 213 129 3 0 

 

 

 2. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzname-

náním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 43 40 3 0 0 

2. 39 38 1 0 0 

3. 39 33 6 0 0 

4. 32 26 6 0 0 

5. 45 26 18 1 0 

Celkem za I. stupeň 208 173 35 1 0 

6. 31 4 27 0 0 

7. 32 9 22 1 0 

8. 51 14 37 0 0 

9. 23 6 17 0 0 

Celkem za II. stupeň 137 33 104 1 0 

Celkem za školu 345 206 137 2 0 

 

 

 1 žákyně 7. ročníku neprospěla, ale postupuje do 8. ročníku, protože již jednou           

na 2. stupni ročník opakovala 

 1 žák 4. ročníku neprospěl = nebyl hodnocen, protože již od listopadu 2013 není  

znám jeho pobyt (pravděpodobně Rusko, řešeno s OSPOD Brno-střed) 
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3.2 Snížený stupeň z chování: 

 

 

1. pololetí 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,01 

3 0 0,00 

 

2. pololetí 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 7 0,02 

3 1 0,00 

 

 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok   

Celkem: 33 + 89 = 122 hodin  

Průměr na jednoho žáka:  0,35 hodin 

  Žák 4. ročníku s neznámým pobytem má celkem 680 hodin zameškaných, neomluvených. 

Další dva žáci mají neomluvenou absenci většího rozsahu – 3. ročník – celkem 38 hodin, 7. 

ročník – celkem 76 hodin. Oba případy byly řešeny přes OSPOD Brno - sever, výchovné 

komise na škole a přestupkové komise městských částí. 

 

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 

 
1 1 1 17 5 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 23 100 

nižší ročník/5. ročník 2 */1 --- 

Celkem 25 100 
 

* Pozn.   Šestileté gymnázium      1 žák 

    Osmileté gymnázium     1 žák 

    Ukončení docházky po 7. ročníku  0 žák 

    Ukončení docházky po 8. ročníku  0 žák 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   10 

Důvody: 

o Změna bydliště 

o Ukončení studia ve sportovní třídě na žádost rodičů 

o Umístění do dětského diagnostického ústavu 

 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   4 

Důvody: 

o Změna bydliště 

o Zařazení do sportovní třídy 

o Přechod z jiné ZŠ kvůli kázeňským problémům (na základě žádosti rodičů) 
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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 

 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 117 0 
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6.0 Další údaje o škole  

 

I. Akce školy 
 

a) Sportovní třídy 

Od 1.9.2009 existují na škole dva druhy sportovních tříd. 

 Třídy se zaměřením na kopanou, které jsou především na 1. stupni (4. A, 5. B), na druhém 

stupni část třídy 8. B. Žáci jsou převážně hráči1.FC Zbrojovka. Třídy se zaměřením na kopanou 

jsou průběžně doplňovány i hráči jiných brněnských fotbalových klubů. 

 Třídy se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu vznikly ve školním roce 2008/2009 

a jsou postupně otvírány ve všech ročnících druhého stupně. Ve školním roce byly tyto třídy 

v 6. až 9. ročníku a nově byla otevřena 1. třída se zaměřením na všeobecnou sportovní přípravu. 

 Od minulého školního roku sportovní třídy doplnili hráči florbalového klubu Hattrick Brno 

(část třídy 7.B). V této spolupráci bychom rádi pokračovali a doplnili tak stávající sportovní 

zaměření i o nabídku zaměření na florbal. 

 

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 7. až 9. ročníku.  

Německý i francouzský jazyk je nabízen žákům od 7. ročníku jako druhý cizí jazyk. V 8. 

ročníku byly nově zavedeny jako druhý volitelný jazyk pro žáky, kteří neměli druhý cizí 

v minulém školním roce (viz. změna Rámcového vzdělávacího programu pro ZŠ).  

 

 

c) Lyžařský výcvikový kurz 

 

Třída Počet žáků Termín Místo 

3. – 5. roč. 27 2. – 7.2. Vrbno pod Pradědem 

6. – 9. roč. 39 2. – 8.2. Velké Karlovice - 

Léskové 

 

d) Školy v přírodě 

 

Třída Počet žáků Termín Místo 

4.A + 5. A 47 12. – 16.5. Křižanov 

2.AB 32 26. – 30. 5. Slavíkov 

 

e) Zahraniční výjezd 

2.stupeň – 12. až 16.5. – Francie (Paříž – Disneyland) – 36 žáků 

 

f) Školní výlety 

 

Třída Termín Místo 

1. ABC 10. 6. Kateřinské jeskyně 

2. AB, 3. AB, 4. A, 5.AB 4. 6. Dolní Kounice 

6. A 9. – 10. 6. Moravský kras 

7.A 12. – 13. 6. Pálava - Strachotín 

8.A + 9.A 21. – 23. 5. Kraš 

8.B 12. 6. Pasohlávky 
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g) Kulturní akce 

 

1. stupeň 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

18. 9. 2. AB Výukový pořad, KJM nám. SNP Kamarádka knížka 

10. 10. 1. AB Výukový pořad, KJM nám. SNP Poznej tajemství knihovny 

16. 10. 1. C Výukový pořad, KJM nám. SNP Poznej tajemství knihovny 

16.12. 2. AB Divadelní představení, KD 

Musilka 

Pohádka o vánocích 

7. 1. 1. A Výukový pořad, KJM nám. SNP Za zvířátky do pohádky 

15. 1. 2. AB Výukový pořad, KJM nám. SNP Dětské příběhy 

28. 1. 1. ABC + 2. AB Divadelní představení, Divadlo 

Radost 
Broučci 

11. 2. 1. ABC + 2. AB Divadelní představení, Divadlo Polárka Pět báječných strýčků 

6. 3. 1. ABC + 3. AB Divadelní představení, Divadlo 

Radost 
Mach a Šebestová 

1.4. 1. ABC + 2. AB Divadelní představení, KD 

Musilka 

Hurá, jaro je tady 

25. 4. 3.AB + 4.A + 5. AB Anglické divadlo Natáčení pohádky 

29. 5. 3.AB Divadelní představení, Divadlo B. Polívky Jak se Honza dostal na hrad 

17. 6. 2.AB Výukový pořad, KJM nám. SNP Návštěva v kihovně 

 

2. stupeň 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

16.12. 8.AB + 9. A Divadelní představení, Buranteatr Henry and Six Wives 

15. 4. 7. A Divadelní představení, Buranteatr The Canterbery Tales 

 

 

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.A 

- 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 – zrušen (povodně) 

- Vánoční turnaj ve vybíjené – 5.AB 

- Vánoční turnaj v míčových hrách – 2. st. 

- Soutěž ve šplhu – 1. – 9. roč. 

- lekce bruslení – 3. AB + 4.A 

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

- Florbal Cup – 6.B   

- školský Pohár České pojišťovny – 1. st. 

- Florbalový turnaj H IV – 2.st. 

- Florbalový turnaj Novoměstský pohár 2013 – 2. st. 
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- Okrsková kola a krajské finále Mc Donald´s Cupu - 3. – 5. roč. 

- Orientačně branný závod 2. stupně, Soběšice (29. 5.) 

 

24.6. – 2. stupeň – Soutěž ve sportovní všestrannosti 

 

i) Ostatní výchovné a vzdělávací akce 

 

1. stupeň 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

12. 9. 4. A DH Horácké nám. Dopravní výchova 

17. 10. 4. A DH Horácké nám. Dopravní výchova 

8. 11. 4. A + 3. AB DH Horácké nám. Dopravní výchova 

3.12. 1.ABC + 2.AB Mikulášský výlet - Vyškov Nebe - peklo 

5.12. 1.st. Mikulášská nadílka Mikulášská nadílka 

16. 12. 4. A + 3. AB Dopravní výchova Dopravní výchova 

16. 1. 2. B Výukový pořad, Lipka Jak roste chleba 

14. 2.  4. A + 3. AB Dopravní výchova Dopravní výchova 

2. 4. 1. A Výukový pořad, Lipka Příběhy starého stromu 

4.4. 1. B Výukový pořad, Lipka Příběhy starého stromu 

22. 4. 1. C Výukový pořad, Lipka Příběhy starého stromu 

 

 

2. stupeň 

 

 

Termín Třída Akce Název pořadu 

8. 10. 6. A Výukový pořad, Kohoutovice Kohoutovická obora 

9. 10. 9. A Volba povolání BVV Prezentace technických škol na MSV 

14. 10. 7. – 9. Výukový pořad, Bílý dům Austrálie 

16.10. 8. – 9. Soutěž – přírodovědná Přírodovědný klokan 

16. 10. 8. – 9. Soutěž - matematická Pišqworky 

18. 10. 8. AB Beseda Úrazy páteře 

26. 11. 8. – 9. Soutěž – český jazyk Olympiáda z českého jazyka 

5.12. 8. A Výukový pořad Kyberšikana 

10. 1. 4. – 9. Soutěž - matematická Novoroční turnaj v sudoku 

20. 1. 6. A Preventivní pořad, K - centrum Třída jako tým 

12. 2. 5. – 8. Soutěž - matematická Pythagoriáda 

12. 3. 9. A Výukový pořad, Hvězdárna Až na konec vesmíru 

21. 3. 1. – 9. Soutěž - matematická Klokan 

24. 3. 6.A Výukový pořad Kyberšikana 

7. 4. 6. – 9. Soutěž –anglický jazyk Listening Competition 

11. 4. 6. – 9.r. Výukový pořad, Bílý dům Indonésie – po stopách lidojedů 

7. 5. 7.A Exkurze, ZOO Brno Zvěř v brněnské ZOO 

16. 5. 7.A Beseda Prevence alkoholu na školách 

27. 5. 8.A Výukový pořad Sex – včera, dnes, zítra 

23. 6. 9. A Exkurze, SAKO Třídění odpadů v městě Brně 

1. – 9. roč. – celoroční soutěž ve sběru papíru (nasbíráno celkem 18 671 kg papíru) 

1. – 9. roč. – 30. 4. – celoškolní akce Den Země 
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j) Školní projekty 

 

 

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

- 1. – 9. roč. – Den Země (30.4.) 

- 3. – 6. r. – Dental alarm 

- 3. + 7. roč. – škola pohybu a krásy – Anabell 

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

- 1. ABC + 2. AB – Strašidelný den 

- 1. ABC, 6. A, 8. AB, 9.A – Mise plus (truck E-on) 

- 1. ABC + 2. AB – Zimní olympijské hry 

- 7. A – matematika – Plánujeme školní výlet 

- 7. A – matematika – Cestujeme po Evropě 

- 7. A – zeměpis – Mapa Austrálie 

- 7. A – zeměpis - Mapa Asie 

- 7. A – zeměpis – Mapa Afrika 

- 9. A – zeměpis – Kraje ČR 

- 6. A – fyzika – Měřidlo 

- 6. A – fyzika Vážení 

- 7. A – fyzika – Určování hustoty 

- 7. A – fyzika - Rychlost 

- 8. AB – fyzika – Zrcadla 

- 8. AB – fyzika – Práce, výkon 

- 8. AB – fyzika – Elektrické obvody 

- 9. A – fyzika – Elektromagnet 

- 9. A – fyzika – Var 

- 9. A – fyzika – spotřeba energie 

- 8. AB – chemie – Chemické prvky periodické soustavy prvků 

- 8. AB – chemie – Jaké oxidy znečišťují životní prostředí 

- 9. A – chemie – Soli v minerálních vodách 

- 9. A – chemie – Karboxylové kyselina kolem nás 

- 8. AB + 9. A – hudební výchova – Hudební slohová období 
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II. Úspěchy žáků v soutěžích 
 

Na škole během školního roku 2013/2014 proběhlo velké množství školních kol různých 

soutěží, např. matematická, chemická, zeměpisná a fyzikální olympiáda, Olympiáda z českého 

jazyka, Klokan, Pythagoriáda, Pišqworky, Přírodovědný klokan aj. Výraznější výsledky žáků 

v městských a vyšších kolech jsou uvedeny v následujících tabulkách. 

 

 
Umístění Kolo Název soutěž Třída - jméno žáka  

1. krajské Mc Donald´s Cup 4.A + 5.B 

1. městské Mc Donald´s Cup 1. – 3. roč. 

2. městské Šplh 5.B - Němčanská Tereza 

1. obvodní Vybíjená Výběr 5.AB 

2. městské Vybíjená Výběr 5.AB 

4. krajské Vybíjená Výběr 5.AB 

6. městské Pythagoriáda 5.A – Petláková Klára, Svoboda Dalibor 

8. městské Pythagoriáda 5.A – Dundálek Lukáš 

 

 

 

 

 

 

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

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

/     * * 

9 / 0  / 0 /  0  / 0    /   

Informatika, PC 0 0 

Náboženství 0 0 

Přírodní vědy 0 0 

Společenské vědy 0 0 

Sport, TV, turistika 6 96 

Technické vědy 0 0 

Umělecké obory 3 51 

Zdravotní, speciální pedagogika 0 0 

Jiné 2 15 

Celkem 12 171 

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

Činnost školy ve školním roce 2013/2014 vycházela z celoročního plánu. 

 

Pro školní rok 2013/2014 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 sportovní hry pro 1. ročník (vznik 1. sportovní třídy se všeobecným 

zaměřením). 

 Dále rozvíjet podmínky pro práci sportovních tříd se všeobecným sportovním 

zaměřením (zavedení 5 hodin Tv v 1. ročníku, rozšiřovat oblasti sportovních aktivit 

žáků). 

 Pokračovat v rozvíjení  práce florbalových tříd na 2. stupni. 

 Pokračovat v prezentaci školy na veřejnosti a získávat žáky pro naši školu, navázat užší 

spolupráci s MŠ v blízkosti školy (především MŠ nám. SNP), s florbalovým klubem 

Hattrick Brno a ostatními fotbalovými kluby. 

 

Výchovné i vzdělávací cíle tohoto školního roku byly naplněny. Z 345 žáků školy jich 

prospělo 343. Zbývající 2 žáci neprospěli, z nich 1 žák 1. stupně nebyl hodnocen (od listopadu 

2013 – neznámý pobyt) a 1 žákyně již jednou na 2. stupni opakovala a postupuje tak do vyššího 

ročníku. Ostatní žáci prospěli (prospělo celkem 83 % žáků 1. stupně s vyznamenáním, na 2. 

stupni 24 % žáků s vyznamenáním).  

Všichni vycházející žáci 9. tříd byli přijati (4% na gymnázia, 74 % na střední odborné školy 

a 22% do středních odborných učilišť), 2 žáci z nižších ročníků byli přijati na víceletá gymnázia.  

Také s chováním žáků se nevyskytly žádné větší problémy, i když na konci školního roku 

bylo chování 8 žáků hodnoceno sníženým stupněm z chování. Zde došlo k mírnému navýšení 

počtu žáků oproti loňskému školnímu roku (loni – 4 žáci). 

K největším úspěchům našich žáků v tomto školním roce lze zařadit 1. místo v krajském 

kole Mc Donald´s Cupu (4. A + 5. B), 1. místo v městském kole Mc Donald´s Cupu 1. – 3. tříd 

a 4. místo v krajském kole vy vybíjené 5. tříd. 

 

I tento školní rok jsme pokračovali v inovaci  školního vzdělávacího programu. Od letošního 

školního roku jsme poprvé vyzkoušeli zavedení 5 hodin tělesné výchovy v 2. ročníku. Žáci mají 

3 hodiny povinné tělesné výchovy a 2 hodiny nepovinných sportovních her. Naším cílem je 

nabídnout žákům možnost zvolit si v každém ročníku 5 hodin tělesné výchovy se všeobecným 

sportovním zaměřením. Kromě 5 hodin tělesné výchovy týdně, se žáci 1. – 9. roč. mohou 

zúčastnit lyžařského výcvikového kurzu, několika lekcí bruslení a plaveckého výcviku. 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. 

Pro další rozšíření nabídky sportovních tříd jsme pokračovali ve  spolupráci s florbalovým 

klubem Hattrick Brno. Také se nám podařilo díky spolupráci s fotbalovým klubem FC Sparta 

Brno zařadit  fotbalisty do 6. a 8. ročníku. Výuka florbalu probíhala v 8. ročníku a výuka kopané    

v 5.  a 8. ročníku. 

 

I tento školní rok jsme pokračovali ve výuce francouzského jazyka. V 7. a 8., 9.  ročníku 

probíhala pro  část žáků  výuka se zaměřením na francouzský jazyk a v 8. ročníku je jazyk  

vyučován jako druhý volitelný předmět.  
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Od  dubna školního roku 2012/ 2013 organizujeme pro všechny žáky školy projektový den 

s názvem Den Země. Žáci celkem na 20 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 projektové výuky vyučující zorganizovali pro žáky 2. stupně branně orientační 

závod, jehož hlavním cílem byla orientace v terénu pomocí buzoly a mapy v oblasti Soběšic. 

Na závěr závodu si žáci prověřili své znalosti z oblasti mimořádných situací. 

Škola se také zapojila do projektů, které pořádali jiné organizace – beseda s vozíčkářem, 

projekt Anabell (prevence poruch příjmu potravy), projekt Dental alarm (výuka péče o chrup). 

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 stát 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 a komisí. Jako nejlepší 

práci vyhodnotila komise práci „Po kom jsou pojmenovány ulice v okolí školy“, kterou 

vypracoval Jan Motka (9. A).  

 

V březnu 2013 byli žáci 4. A vybráni do pilotního šetření TIMSS 2015 (provádí Česká 

školní inspekce), kde žáci vyplňovali testy z učiva matematiky a přírodovědy. 

 

Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v nabídce zájmových kroužků pro žáky. Na 

škole pracovalo celkem 12 kroužků. Mezi nejvíce navštěvované kroužky patřil kroužek florbalu 

a výtvarný kroužek. 

 

Ve školním roce 2013 / 2014 jsme se více zaměřili na budoucí žáky 1. ročníků. Kromě dne 

otevřených dveří a zápisu do 1. tříd jsme rodičům nabídli možnost přihlásit své děti do Školy 

nanečisto. Zde si budoucí žáci 1. tříd mohli vyzkoušet, jak to bude fungovat ve skutečné škole. 

 

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 se nám také podařilo zcela nově zařídit odbornou učebnu cizích 

jazyků (systém výuky pomocí interaktivní tabule, zařízení pro poslech). Z bývalých dílen jsme 

vybudovali keramickou dílnu, které bude sloužit pro práci v kroužcích a hodinách výtvarné 

výchovy. Obnovy se také dočkali poslední dva kabinety. Během prázdnin byly také 

vymalovány třídy pro nastupující žáky do 2., 3. a 6. tříd.  

V tomto školním roce se rozjel naplno projekt ESF Peníze do škol. Učitelé se aktivně a 

intenzivně zapojili do tvorby digitálních učebních materiálů, školení pro tvorbu digitálních 

učebních materiálů, školení pro práci s interaktivní tabulí. Vypracované materiály ověřují ve 

vyučovacích hodinách, a tak zpestřují a modernizují výuku všem žákům. 

 

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.  Po několika 

letech používání sportovních hal by bylo potřeba jejich nové opláštění a výměna povrchů 

v obou halách. 
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Vedení školy bude nadále spolupracovat a vzájemné kontakty rozvíjet i s dalšími subjekty 

(OŠMT MMB, ÚMČ Brno-sever, fotbalový klub Zbrojovka a FC Sparta Brno, ostatní fotbalové 

kluby v Brně, Hattrick Brno, mateřské školy v blízkosti školy – Bieblova, Nám. SNP, 

Kohoutova, PPP Kohoutova, Úřad práce, CVČ Lužánky, FF MU Brno, KJM nám. SNP aj.). 

 

V příštím školním roce bychom se rádi znovu zaměřili na prezentaci školy na veřejnosti 

nejen prostřednictvím vánočního jarmarku a vánočního vystoupení pro rodiče, ale také 

uspořádáním akademie školy k jejímu 55. výročí založení. Pro příští školní rok budeme i nadále 

pokračovat ve spolupráci s výše uvedenými subjekty.  Dalším důležitým úkolem je práce 

v rámci projektu ESF - Peníze do škol – dokončení účasti v projektu. 

 

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 (studium VP na PedF MU) 

školní metodik prevence:  1 (studium spec.činností) 

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 

SPU 6.A + 8.A 2 + 1 

SPCH (autismus) 1.B + 6.A (aut.) 1 + 1 

Sluchové postižení (těžké) --- 0 

Celkem --- 5 

 

8.4  Skupinová integrace - ne 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

   

   

   

celkem   
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 

PROGRAMU za školní rok 2013/2014 

Škola:  Základní škola Brno, Janouškova 2   

Školní metodik prevence:  Mgr. Trejbalová Jaroslava 

Počet žáků celkem:   (I. stupeň 203 žáků, II. stupeň 135žáků) 

Průběh minimálního preventivního programu během školního roku 2013/2014 byl založen 

stejně jak v letech minulých na spolupráci mezi vedením školy, školním metodikem prevence, 

výchovným poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky. Úzce jsme spolupracovali 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a poradenskými centry. Nejvíce jsme se zaměřili na 

prevenci šikany, kyberšikany, 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 a orientačně branný den. Žáci 3. a 4. třídy se opět jako každý 

rok zapojili do dopravní výchovy. Žáci 4. a 5. třídy se zúčastnili programu o škodlivosti kouření, 

6. a 8. třídu jsme letos zapojili do programů o kyberšikaně, které měli u žáků velký úspěch.  Pro 

žáky 7. tříd proběhly besedy a aktivity ke správnému stravování se společností Anabell. Žáci 6. 

ročníku navštívili preventivní program „Třída jako tým“ na vytváření zdravých mezilidských 

vztahů. Školní rok 8. třída pak zakončila programem o sexuální výchově.  

 

 Vztahy v rámci pedagogického sboru jsou na dobré úrovní. Kvalitní tým pedagogů přispívá 

k pozitivnímu psychosomatickému klimatu ve škole. Rovněž vztahy učitel – žák jsou na velmi 

dobré úrovni. Na škole probíhalo 12 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. Úloha třídnických hodin, jejichž počet se ve školním 

roce zvýšil, vedla ke kladné spolupráci žáků s třídními učiteli a podpořily se tak vztahy třídního 

kolektivu. Učitelé spolupracují s výchovným poradcem i školním metodikem prevence, 

okamžitě řeší aktuálně vzniklou situaci i dlouhodobý vývoj vztahů a klimatu ve třídě. Několik 

třídních kolektivů se zúčastnilo programů k mapování vztahů ve třídě v Poradenském centru na 

Sládkově ulici. 

 

 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. S žáky jsou řešena 

témata globálních problémů, mezilidských vztahů, rasismus, seberealizace, sexuální 

zdrženlivosti a morálky. Program cílené prevence probíhá i ve vyučovacích předmětech na 1. 

stupni (prvouka, přírodověda, tělesná výchova). Pro kvalitní soužití třídních kolektivů prvního 

stupně jsou důležité i pravidelné pobyty na školách v přírodě, kterých se každoročně účastní. 

 

 V příštím školním roce se nejvíce zaměříme na prevenci kyberšikany, šikany a vztahy 

v třídních kolektivech. Zorganizujeme další přednášky, besedy a aktivity o prevenci 

kyberšikany, vztazích mezi žáky a zdravém životním stylu. Pro budoucí 6. třídy zajistíme 

adaptační program na podporu vztahů v nově vzniklých třídách. Budeme i dále spolupracovat 

s policií a organizacemi zajišťující preventivní programy. 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. 


