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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. 2021 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 14 5 274 19,57 ŠJ: 600 

2. stupeň 11 4 231 21,00 ŠD: 250 

Celkem 25 9 505 20,20 ZŠ: 800 

  

 

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

 

Datum zřízení: 11. 11. 2008 

Datum posledních voleb: 8. 6. 2021 

Předseda a členové ŠR  

Předseda: Mgr. Jiří Mihola, Ph.D. (zástupce zřizovatele) 

Členové: Jana Černá  (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:  

1. – 9. roč. - Tělesná výchova – všeobecné zaměření – 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  1 554 50 15 ** 

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 30.10.2021 

 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 7,0 

 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy  

 

 

ŠD 
Počet 

oddělení 

Počet dětí 

 
Počet vychovatelů Kapacita 

celkem 6 180 Fyz. 6  / přepoč.   5,0 250 

 

Z činnosti ŠD: 

o Beseda a kurz první pomoci včetně nácviku, KJM 

o 23. 9. - odlet vlaštovek – soutěž zručnosti a kreativity (školní hřiště) 

o 21. 10. – Dýńování a šiškování 

o 19. 11. – Zamykání lesa a uspávání broučků 

o 1. 12. – projektový den – Lidové zvyky od sv. Martina do Tří králů (Šablony II) 

o 7. 12. – projektový den – Oheň – dobrý sluha, zlý plán (Šablony II) – spolupráce s 

hasiči 

o 17. 12. – Čertovské sportovní odpoledne 

o 16. 2. – Družinová zimní olympiáda 2022 

o 23. 2. – Karneval 

o 23. 3. – besedy v KJM – Dinosauři (2. roč.) a Zvířátka v lese (1. roč.) 

o 8. 4. – filmové představení Zpívej 2 

o 22. 4. – Den Země – úklid okolí školy 

o 29. 4. – Čarohrátky – hravé odpoledne ke dni Pálení čarodějnic 

o 11. a 18. 5. – Land-art – tvoření obrázků z přírodnin 

o 31. 5. – oslava MDD (za spolupráce s žáky 9. tříd) 

o 1. 6. – program KJM ke MDD pro 2. ročníky 

o 3.  a 9. 6. – návštěva Arboreta 
 

 

 

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 33,8/36 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  33,8/36 100/100 

 

 

 

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: 7 

  

2.1.3   

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 

  

2.1.4   

Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 18 

 
 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 2 

36-50 let 3 7 

51 a více 2 18 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 7 29 

Rodičovská dovolená 0 1 
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2.3  Školní asistenti 

 

Počet celkem   (přepočtený/fyzický):   3,5 / 7 

       z toho  a) asistent pedagoga    3,5 / 7 

   b) osobní asistent        0 

  c) školní asistent     0/0  

  d) mentor       4 / 2,75 

    

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

 

 

Typ kurzu 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO 0 

Přírodní vědy a informatika 4 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
13 

Inkluze do škol  0 

Prevence násilí, subkultury 2 

Tělesná výchova 0 

Cizí jazyky 4 

Výtvarná a hudební výchova, dějepis 1 

Celkem 24 
 

 
 

Během školního roku pokračovali pedagogové v práci s aplikací Microsoft Teams, kterou 

využívali především v době vyhlášení karantén pro jednotlivé třídy (online výuka, zadávání 

úkolů pro chybějící žáky apod.).    
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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. 60* 59 0 0 0 

2. 56 54 2 0 0 

3. 58* 48 9 0 0 

4. 56 47 9 0 0 

5. 48 34 14 0 0 

Celkem za I. stupeň 278 242 34 0 0 

6. 64* 26 36 1 0 

7. 73 24 45 4 0 

8. 40* 13 26 0 0 

9. 56 13 42 1 0 

Celkem za II.stupeň 233 76 149 6 0 

Celkem za školu 511 318 183 6 0 

*Povolenou docházku v zahraničí mají 4 žáci – platí i pro 2. pololetí. 

 

 2. pololetí 

 

Ročník 
Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyzname-

náním 

Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 61* 60 0 0 0 

2. 58 54 4 0 0 

3. 59* 42 16 0 0 

4. 56 43 13 0 0 

5. 46 31 17 0 0 

Celkem za I. stupeň 280 230 50 0 0 

6. 65* 18 44 1 1 

7. 75 28 47 0 0 

8. 44* 19 24 0 0 

9. 55 7 48 0 0 

Celkem za II. stupeň 240 72 163 1 1 

Celkem za školu 520 302 213 1 1 

 

Na škole neprospěli celkem 4 žáci, z nichž dva žáci 7. ročníku  konali v měsíci srpnu opravné 

zkoušky. Jeden z nich byl i po opravné zkoušce hodnocen nedostatečně 
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3.2 Snížený stupeň z chování: 

 

1. pololetí 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,002 

3 3 0,006 

 

2. pololetí 

 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 6 0,01 

3 0 0,00 

 

 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok   

Celkem: 7 + 9    =   16  hodin 

Průměr na jednoho žáka:  0,03 hodin 

Počet neomluvených hodin byl 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 

 
3 3 3 44 8 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 55 100 

nižší ročník/5.ročník 6/3 --- 

Celkem 61 100 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   9 

Důvody: 

o změna bydliště 

o změna základní školy 

o zařazení žáka do specializovaných tříd 

 

 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   3 

Důvody: 

o změna bydliště 

 

Počet žáků, kteří přišli z Ukrajiny:   12 
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí 
 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 

V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

 

Žádné. 

 

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  13 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 125 0 
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6.0   Poradenské služby v základní škole 

 

 

6.1  Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium pro VP VŠ 

školní metodik prevence 1 --- VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0 --- --- 

školní speciální pedagog*  0,7 Spec.ped. VŠ 

*- od září 2019 (hrazeno z projektu „Šablony III“) 

 

 

6.1.2  Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více 

výchovný poradce 0 0 1 

školní metodik 

prevence 
0 0 1 

školní psycholog 0 0 0 

školní speciální 

pedagog 
0 0 1 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

a) výchovný poradce: 3 x schůzka vých. poradců s PPP, ÚP Brno, JmKr  

b) školní metodik prevence: 3 x schůzka metodiků s PPP 

 

 
 

 

 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

  Žádné. 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 

  Žádné. 
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6.3 Individuální integrace  

Stupeň postižení Ročník Počet žáků 

2 1. – 9. 79 

3 2. – 9. 10 

Celkem --- 89 

 

6.4  Skupinová integrace - ne 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

   

   

   

celkem   
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7.1 Další údaje o škole  
 

 

I. Akce školy 
 

a) Sportovní třídy 

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

a postupně byly otevřeny ve všech ročnících naší školy. Tyto třídy navázaly na tradici 

fotbalových sportovních tříd. V roce 2008 se změnilo změření sportovních tříd na všeobecné 

sportovní zaměření. 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 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 vyučován jako druhý volitelný cizí jazyk v 7. a 9. ročníku. 

o Francouzský jazyk byl vyučován jako druhý volitelný cizí jazyk v 7. a 9. ročníku.  

 

 

c) Lyžařský výcvikový kurz 

 

Byly naplánovány 2 lyžařské kurzy pro žáky 2. stupně, ale vzhledem k nepříznivé situaci 

s epidemií Covidu-19 byly oba kurzy zrušeny. Jako náhradní varianta byl organizován 

jednodenní lyžařský zájezd do Čenkovic (1. 3.). 

 

d) Školy v přírodě 

 

Vzhledem k nepřehledné situaci kvůli epidemii Covidu-19 se konaly pouze 2 školy v přírodě 

pro žáky tříd 1. B (7. – 10. 2.) a 2. C (13.  – 17. 12.)  – Brno, Jezírko, které byly odloženy 

z předchozího školního roku. 

 

e) Zahraniční výjezd 

 

Nebyl plánován. 

 

f) Kulturní akce 

 

6. 12. – Mikulášská nadílka pro žáky 1. stupně 

3. 5. – 3. A – divadelní představení Pejsek a kočička, Divadlo B. Polívky 

 

g) Sportovní akce 

 

2.11.– 2. stupeň - krajské kolo turnaje ve stolním tenise, Hodonín 

23. 11. – 2. stupeň - florbalový turnaj H IV, hala Sport Point Brno 

25. 11. – 2. stupeň - městské kolo ve šplhu, SOU Jílová 

26. 11. – 6. C + 7. C - návštěva sportovního veletrhu Sportlife, BVV 

9. a 11. 1. – 4. C, 6. C, 7. C – návštěva olympijského festivalu, Nová Zbrojovka 

Duben – okrsková kola Mc Donald´s Cupu, hřiště 

20. 4. + 6. 5. – 2. stupeň – futsalový turnaj, ZŠ Svážná 

27. 4. – výběr 3. – 5. r. – Štafetový pohár, Moravská Slávie 

27. 4. – výběr 4. + 5. r. – městské kolo ve vybíjené 
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17. 5. – výběr hoši 8. - 9. r. – turnaj v basketbalu, ZŠ Milénova 

24. 5. – výběr 7. r. – turnaj ve futsalu, Sparta Brno 

25. 5. – 1. stupeň – městské kolo Atletického trojboje, ZŠ Laštůvkova 

2. 6. – 6. C – sjíždění řeky Svratky 

3. 6. – 6. C – návštěva Jungle parku 

23. + 24. 6. – 7. C – cyklistický výcvik 

 

II. Ostatní výchovné a vzdělávací akce 

 

29. + 30. 9. – 4. ABC – výukový pořad Bajky, KJM Nám. SNP 

4. + 6. 10. – 1. ABC – pořad Pasování prvňáků, KJM Nám. SNP 

14. 10. – 7. A – návštěva legionářského vlaku, Nádraží Kr. Pole 

15. 10. – 1. A – výukový pořad Dinosauři, KJM Nám. SNP 

25. + 26. 10. – 4. ABC – dopravní výchova, DH Riviéra 

25. 11. – 4. ABC – výukový pořad Brno 3D, Planetárium Kraví hora 

17. 3. – 6. až 9. roč. – projekt Planeta Země 3000 (Madagaskar), Kino Scala 

29. 3. – 1. ABC – beseda Vodicí pes, kmenové třídy 

25. 3. – 4. ABC – dopravní výchova, DH Riviéra 

1. 4. – 1. A – dopravní výchova, DH Cacovická 

1. 4. – 3. C – výukový pořad Janáček, kmenová třída 

4. + 5. 4. – 6. AC, 7. C, 8. AB – přednáška policie ČR – Rizikové chování mladistvých 

4. 4. – 1. ABC – dopravní výchova, DH Cacovická 

5. 4. – 2. ABC + 3. A – beseda Vodicí pes, kmenové třídy 

7. 4. – 1. A + 2. AB – pořad Barevné velikonoce, Náměšť n. Oslavou 

11. 4. – 2. AB – dopravní výchova, DH Cacovická 

20. 4. – 9. ABC – preventivní program Zachraňme prázdniny, kmenové třídy 

21. 4. – 4. ABC – návštěva Anthroposu 

21. 4. – 7. A – divadelní představení Kulhavý šermíř, Divadlo Polárka 

26. 4. – 4. ABC – dopravní výchova, DH Riviéra 

27. 4. – 4. ABC – výukový pořad Pravěk, KJM Nám. SNP 

29. 4. – 8. AB – preventivní program Dezinfombies, kmenové třídy 

2. 5. – 4. ABC + 5. A – preventivní program podle vl. Výběru, kmenové třídy 

3. + 5. 5. – 7. A, 8. AB – komentovaná procházka Po stopách Francouzů v Brně 

17. 5. – 4. ABC – ukázka výcviku vodicího psa, kmenové třídy 

18. 5. – 5. A – ukázka práce hasičů, Nám. SNP 

7. 6. – 9. C – návštěva arboreta MZLU 

8. 6. – 2. C – exkurze letiště Brno – Tuřany 

9. 6. – 9. B – exkurze Dolní Vítkovice 

16. 6. – 9. ABC – rozloučení ÚMČ Brno-sever s žáky 9. tříd , KD Musilka 

 

 

Celoškolní akce: 

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

20. 9. – slavnostní otevření hal po rekonstrukci 

29. 3. – testování PISA žáků 9. tříd  

31. 3. – Den otevřených dveří 

8. + 9. 4. – zápis do 1. tříd 

23. 5. – testování ČŠI žáků 9. tříd 

9. 6. – 1. až 9. r. – ukázka výcviku dravých ptáků (Seiferos), Nám. SNP 

 

 – celoškolní projekt Barevný týden - zrušeno 

– celoškolní akce Den Země - zrušeno 
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h) Školní projekty 

 

Probíhaly alespoň částečně během  výuky v různých předmětech. 

 

 

i) Úspěchy žáků v soutěžích 

 

Na škole během školního roku 2021/2022 jsme zorganizovali školní kola soutěží:  

o Přírodovědný klokan 

o Mateso 

o Babylon 

o Matematická olympiáda 

o Fyzikální olympiáda 

o Pythagoriáda 

o Matematický klokan 

 

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

 
Umístění Kolo Název soutěž Třída - jméno žáka  

3. místo okresní fyzikální olympiáda 8. B – Jedlička Antonín 

1.místo městské stolní tenis družstvo dívek – kat. DIII 

1.místo krajské stolní tenis družstvo dívek – kat. DIII 

3.místo městské přespolní běh družstvo chlapců – kat. HIII 

3.místo městské přespolní běh družstvo dívek – kat. DIII 

5.místo městské malá kopaná družstvo chlapců – kat. HIV 

4.místo městské basketbal družstvo dívek – kat. DIII 

3.místo městské basketbal družstvo chlapců – kat. HIV 

3.-4.místo městské florbal družstvo chlapců – kat. HIV 

1.místo městské People for Dance kroužek tance 

 

 

 

j) Školní výlety 

 

 

Třída Termín Místo 

1. AB + 2. A 3. 6. Skleněnka 

1. C 24. 5. Modrá 

2. C 22. 6. LC Proud - Lesná 

3. A 14. 6. Rosice 

3.B + 5. B 16. 6. Baťův kanál 

3.C + 5. A 8. 6. Chřiby Brdo 

4. A 8. 6. Blansko 

4.BC 16. 6. Buchlov 

6.A 8. 6, Permonium 

6.C 16. 6. Vídeň - ZOO 

7. A 16. – 18. 5. Zubří 

7. B 1. – 3. 6. Strážnice 

8. A 13. – 16. 6. Velké Losiny 

8. B 25. – 27. 5. Baldovec 
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9. A 27. + 28. 6. Brno – Dračí lodě 

9. B 20. – 21. 6. Zubří 

9. B 20. – 21. 9. Baldovec 

9. C 10. 6. Dolní Kounice 
 

 

 

7. 2  Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. 

 

Kroužky při ZŠ 

 

a) Pedagogové školy nabídli žákům naší školy následující kroužky: 

 

o florbal – 3 kroužky 

o míčové hry – 1 kroužky 

o příprava k přijímacím zkouškám – 4 kroužky 

o literárně dramatický – 2 kroužky 

 

 

b) Ve škole fungovaly také kroužky jiných organizací: 

 

o Věda nás baví 

o jazyková škola Hope 

o Judo 

o Kroužky Brno 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

a) Šablony II 

V letošním školním roce škola čerpala finanční prostředky ze strukturálního fondu EU – 

projekt pro aktivity výzev č.02_18_063 a 02_18_064 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II. Vzhledem k uzavření škol bylo škole 

povoleno prodloužení projektu do 31. 1. 2022. V rámci tohoto projektu na škole fungovalo:  

a) 6x doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

b) 1x čtenářský klub pro žáky ZŠ 

c) 2x klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

d) 1x školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

e) 1x čtenářský klub pro žáky ŠD 

f) 1x klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ŠD 

 

b) Šablony III 

Po ukončení projektu Šablony II jsme od 1. 2. 2022 navázali projektem Šablony III (výzva 

č. 02_20_080 a 02_20_081 Šablony III), ve kterém jsme žákům nabídli následující aktivity: 

a) 9x doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

b) 1x speciální pedagog – personální podpora ZŠ 

Tento projekt bychom měli ukončit v lednu 2023 a chtěli bychom navázat projektem z fondů 

EU – OP JAK. 

 

c) Doučování MŠMT 

Od září 2021 zřídilo MŠMT z Národního plánu obnovy projekt Národní plán doučování, 

který je zaměřen především na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem hlavně díky 

uzavření škol v období let 2020 – 2021 v důsledku epidemie Covid – 19. Toto doučování 

jsme využili především pro doplnění a upevnění učiva z matematiky, českého jazyka a 

anglického jazyka pro žáky 1. – 9. tříd. 

 

 

 

 

 



 18 

d) Podpora školy ze strukturálních fondů 

  
 

Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 MAP II pro ZŠ   

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 
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Podpora školy ze strukturálních fondů  
 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně pro ZŠ  

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále posiluje odbornost 

pedagogů partnerských škol a podporuje posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 
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9. Zhodnocení a závěr: 
 

Činnost školy ve školním roce 2021/2022 vycházela z celoročního plánu. 

 

Pro školní rok 2021/2022 jsme si stanovili následující hlavní úkoly: 

 Prvořadým úkolem je doplnění neprobraného učiva z předchozích dvou školních let 

(uzavření škol z důvodu epidemie Covid 19) a procvičení učiva probíraného během 

distanční výuky v tomto období. 

 Dokončit  realizaci projektu EU – Peníze do škol – Šablony II  ve vybraných tématech 

- doučování, kluby deskových her a zábavné logiky, čtenářské kluby. 

 Pokračovat v projektu EU – Peníze do škol – Šablony III - doučování. 

 Nadále rozvíjet  fungování speciálního pedagoga (financováno Šablony III). 

 Pokračovat a rozšiřovat použití elektronické žákovské knížky ke komunikaci se 

zákonnými zástupci a k hodnocení žáků. 

 Pokračovat ve využívání aplikace Teams Microsoft k případnému využití při další 

distanční výuce. 

 Provést postupnou rekonstrukci a opravu havarijního stavu elektroinstalace. 

 Připravit možnosti pro rekonstrukci hřišť. 

 Nadále obnovovat vybavení školy IT technikou, navýšit počet interaktivních tabulí a 

dataprojektorů, používat častěji ve výuce (pedagogové i žáci). 

 Aktualizovat a inovovat vzdělávací programy v souladu s nastupujícími trendy 

v českém školství (integrace, diferenciace, skupinové, projektové a kooperativní 

vyučování apod.). 

 Aplikovat do praxe změny týkající se podpůrných opatření a práce s dětmi 

s vývojovými poruchami chování a učení. Dále rozvíjet individuální přístup 

k jednotlivým žákům. 

 Dále rozvíjet podmínky pro práci sportovních tříd se všeobecným sportovním 

zaměřením, rozšiřovat nabídku seznámení s novými druhy sportů. 

 Pěstovat a dále upevňovat tělesnou zdatnost a otužilost žáků. 

 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.). 
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Výchovné i vzdělávací cíle tohoto školního roku nebyly ve všech bodech naplněny. Od 1. 

září 2021 do 31. ledna 2022 probíhalo na školách 1 – 2x týdně testování žáků i zaměstnanců na 

Covid 19.   

V tomto období byla absence žáků poměrně vysoká v důsledku pokračování epidemie 

Covidu 19. V případě pozitivity žáka byly celé třídy odesílány do karantény. Také nemocnost 

pedagogů byla vysoká a ne vždy se dařilo zajistit výuku na 100 %. Tudíž došlo k dalšímu 

zpoždění v probírání učiva. Také náročná administrativa kolem testování a neustálé a nejasné 

informace MŠMT bránili vedení školy i pedagogům v jejich standartní práci. 

Od února 2022 jsme sice již nastoupili do škol bez testování, ale koncem tohoto měsíce 

zasáhla do chodu školy nově vzniklá válka na Ukrajině. Od března jsme se museli vyrovnat 

s příchodem uprchlíků z Ukrajiny a jejich zařazení do učebního procesu.  

Z 520 žáků školy (na konci školního roku) mají 4 žáci povolenu docházku do ZŠ v zahraničí. 

V prvním pololetí prospělo 505 žáků z celkem 511 žáků. Zbývajících 6 žáků neprospělo. 

S vyznamenáním prospělo 62,04 % žáků. Jeden žák obdržel snížený 2. stupeň z chování a tři 

žáci dostali 3. stupeň z chování. V 2. pololetí prospělo 519 žáků z celkem 520 žáků. Neprospěla 

1 žákyně a bude ve školním roce 2022/23 opakovat 6. ročník. Čtyři žáci konali opravnou 

zkoušku z matematiky a postoupili do vyšších ročníků. S vyznamenáním prospělo 58,08 % 

žáků. Snížený 2. stupeň z chování obdrželo celkem 6 žáků.   

Hodnocení žáků během celého školního roku bylo přizpůsobeno vzniklé situaci -  

s přihlédnutím k předešlé distanční výuce a velké absenci žáků i pedagogů v tomto školním 

roce. Pro většinu žáků bylo hodnocení zčásti  motivační.  

Všech 55 vycházejících žáků 9. tříd vykonalo přijímací zkoušky a byli přijato (5 % na 

gymnázia, 80 % na střední odborné školy a 15 % do středních odborných učilišť), 3 žáci 7. 

ročníku byli přijati na šestileté gymnázium a 3 žáci na osmileté gymnázium.  

V celostátním hodnocení CERMAT jednotných přijímacích zkoušek byli výsledky žáků 9. 

tříd z českého jazyka i matematiky těsně kolem  průměru ostatních žáků ČR. 

 

V letošním školním roce  proběhla školní  kola různých soutěží. Ve vyšších soutěžích 

dosáhli žáci dobrého umístění především ve sportovních soutěžích. Nejvýraznějším úspěchem 

letošního školního roku je 3. místo v okresním kole fyzikální olympiády žáka 8. B třídy 

Antonína Jedličky. 

 

I tento školní rok jsme chtěli pokračovat v rozvíjení našeho školního vzdělávacího 

programu v rámci specializace na všeobecnou sportovní přípravu. Tělesná kondice žáků velice 

utrpěla během loňské distanční výuky, a tak se vyučující tělesné výchovy snažili znovu žáky 

zapojit do obvyklých tělesných aktivit. Kromě školních kol různých sportovních soutěží jsme 

se zúčastnili i poměrně velkého množství městských a vyšších soutěží. Jediné co jsme 

neuskutečnili, byly lyžařské kurzy. Kurzy byly naplánovány 2 pro letošní 7. a pro letošní 8. 

ročník. Ale vzhledem k nadále probíhající epidemii a nejasnostem kolem zajištění kurzů ze 

strany MŠMT, jsme raději oba kurzy zrušili. Pro zájemce jsme je nahradili alespoň 

jednodenním lyžařským zájezdem. 

 

Nadále jsme také pokračovali ve výuce francouzského jazyka. V  7. až 9. ročníku je jazyk 

vyučován jako druhý volitelný předmět. Jako další cizí jazyk měli žáci 7. až 9. ročníku jazyk 

německý a ruský.  

 

V letošním roce proběhli projektové dny pouze v omezeném počtu. Projekty byly žákům 

zadávány, ale v omezeném množství. Podařilo se nám ale zorganizovat dva projektové dny 

v rámci školní družiny: Oheň – dobrý sluha, ale zlý pán a projekt Lidové zvyky od sv. Martina 

až po Tři krále. Opět jsme nerealizovali některé celoškolní projekty.  
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Čerpáme také možnosti financí z projektů EU. Ukončili jsme v 1. pololetí projekt Šablony 

II a od února 2022 jsme pokračovali v projektu Šablony III. Škola je zapojena do projektu  

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání na základních školách (projekt „Mentoři“) a projektu 

"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně" (MAP II). 

 

Ve školním roce 2021/2022 jsme zajistili činnost zájmových kroužků v omezeném režimu. 

 

Od září 2017 začal na škole působit žákovský klub. Plánované akce klubu byly také 

ovlivněny celým průběhem školního roku. K asi dvěma nejvýznamnějším akcím patřila 

podpora uprchlíkům z Ukrajiny a podpora onkologických pacientů v rámci prodeje „květinek“. 

Abychom podpořili uprchlíky z Ukrajiny, uspořádal žákovský klub sbírku dek, povlečení apod. 

a vybrané věci jsme předali organizaci Vesna. Druhou akcí pro podporu Ukrajinců byla příprava 

různého pečiva (žákovský klub napekl sladkosti), které následně prodali a výtěžek cca 30 000 

Kč byl dán na účet Člověka v tísni. Onkologickým pacientům byl předán dar v hodnotě cca 

20 000 Kč. 

 

Ve školním roce 2021 / 2022 proběhl zápis do 1. tříd prezenčně. Letos jsme také pokračovali 

v přijímacích testech do sportovní 1. třídy. Zapsáno bylo celkem 110 žáků, z toho má 13 žáků 

odklad školní docházky. Do 1. ročníku by mělo k 1. 9. 2022 nastoupit 71 žáků. Můžeme tedy 

ve školním roce 2022 / 2023 otevřít 3 první třídy, z nichž bude jedna se všeobecným sportovním 

zaměřením.  

 

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 

bezproblémové. Vzhledem k narůstající kapacitě naší školy, byla v červnu 2019 předložena 

Soukromé ZŠ Lesná výpověď z nájmu. Ke stěhování SZŠ mělo dojít k 1. 9. 2022, ale bohužel 

vzhledem ke komplikacím spojených s válkou na Ukrajině a velkému nárůstu cen neměli žáci 

připravenu novou budovu a tak byl termín stěhování posunut (30. 6. 2023). 

 

V měsíci květnu 2021 došlo k totálnímu poškození sportovních nafukovacích hal. Již před 

tímto momentem byla připravena rekonstrukce těchto hal. Během prázdnin  byly haly opraveny, 

a tak jsme mohli začít od 20. 9. 2021 tyto opravené haly využívat v hodinách tělesné výchovy 

a ve zbývajícím čase umožnit pronájem hal různým sportovním organizacím.  

 

V tomto školním roce jsme během 1. pololetí ukončili realizaci projektu EU Podpora škol 

formou zjednodušeného vykazování „Šablony pro MŠ a ZŠ II.“. V rámci tohoto projektu byly 

zřízeny 3 čtenářské kluby, 3 kluby deskových her a zábavné logiky a 6 skupin doučování žáků 

ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Tyto aktivity jsou realizovány v rámci školy i školní 

družiny. Přínos klubů i doučování je dobrý.  

V rámci tohoto projektu pokračuje v práci speciální pedagog, který se individuálně věnuje 

především žákům s vývojovými poruchami učení i chování. I této aktivity z projektu budeme 

využívat příští školní rok. 

Od února 2022 pokračujeme v  projektu EU Podpora škol formou zjednodušeného 

vykazování „Šablony pro MŠ a ZŠ III.“. V rámci tohoto pokračování máme zřízeno 9 

doučovacích skupin a nadále využíváme práce speciálního pedagoga. 

 

I tento školní rok neproběhl standardně. První pololetí bylo narušeno pokračující epidemií 

Covidu 19, kdy školy sice nebyly uzavřeny, ale průběh výuky byl narušován častým testováním 

na covid a velkou absencí žáků i pedagogů. Druhé pololetí bohužel narušil příchod uprchlíků 

z Ukrajiny a nutnost zařadit ukrajinské žáky do chodu našich škol. Samozřejmě jsme naráželi 

na spoustu problémů (nutnost kontroly dokladů, dorozumívání se, absence pomůcek, chybějící 
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učební texty apod.). Do konce školního roku se situace celkem stabilizovala a základní 

problémy se vyřešily. 

Přizpůsobit výuku všem těmto okolnostem bylo náročné pro všechny strany a také se 

nepodařilo ve všech předmětech probrat všechno předepsané učivo. Toto bude nejdůležitější 

úkol pro nový školní rok – upravit časové plány učiva tak, aby se neprobrané učivo dobralo a 

učivo, které se sice probralo, je nutné řádně procvičit. 

 

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 prvořadý úkol se jeví obnovení povrchů na obou školních hřištích. V plánu je také 

dokončení výměny osvětlení ve zbývajících třídách, chodbách a jídelně. V jídelně a chodbě, 

která vede k jídelně, by bylo vhodné obměnit obložení stěn. Bude také nutné zvažovat 

rekonstrukci všech žákovských WC (stupačky, sanitární zařízení). Postupně bude také nutné 

obnovit stolní počítače pro žáky a postupně obnovovat a doplňovat interaktivní tabule. 

 

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, K-

centrum Sládkova, Úřad práce, CVČ Lužánky,  PedF a FF MU Brno, KJM nám. SNP, FNUSA, 

E-on, ZOO Brno, Věda nás baví, Kroužky  aj.). 

 

Příští školní rok jsme nuceni zahájit úpravou učebních plánů.  Přestože se obě strany (žáci i 

učitelé) snažili o maximálně možné dobré výsledky, je nutné učivo s žáky znovu procvičit, 

vysvětlit neprobrané učivo a upevnit znalosti, které žáci potřebují do vyšších ročníků.  

Dalším úkolem je pokračovat v začleňování ukrajinských žáků do našich tříd, zlepšit jejich 

výuku českého jazyka a pomoci jim přizpůsobit se podmínkám našeho školství a připravit je na 

život v naší republice. 

Nadále bychom rádi pokračovali ve zlepšení výuky prostřednictvím většího a efektivnějšího 

využívání multimediálních učeben a počítačové učebny. Postupně budeme připravovat 

doplnění školního vzdělávacího programu o rozšíření učiva informatiky.  

Budeme 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 

se opět navýší počet tříd, bude potřeba zajistit vybavení tříd i personální obsazení.   

Úkol, který nám zůstává stále nesplněný, je rekonstrukce učebny fyziky a chemie a také 

úkol zrenovovat šatny dívek u tělocvičny. 

 Hlavním úkolem pro příští školní rok je doplnění učiva letošního, popř. i loňského školního 

roku. 

 

Dík patří především všem zaměstnancům školy, které své úkoly zvládli všechny nové a  

nezvyklé situace bez větších problémů a zodpovědně. 
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Základní škola Brno, Janouškova 2, 

příspěvková organizace 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO 

PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

 
za školní rok 2021/2022 

 
Školní metodik prevence: Mgr. Jana Chmelařová 

Počet žáků celkem: 505  (I. stupeň 274 žáků, II. stupeň 231 žáků) 

 

Na náležitém průběhu minimálního preventivního programu pro rok 2021/2022 se na naší 

škole podílelo vedení školy, metodik prevence, výchovný poradce, a v tomto post-covidovém 

roce také třídní učitelé, kteří se zejména zaměřovali na opětovném nastavení a upevnění klimatu 

v jednotlivých třídách, jež covidová doba mnohde značně narušila. Probíhala také úzká 

spolupráce s Oddělením sociálně-právní ochrany dětí Brno-sever formou účasti na výchovných 

komisích, s Poradenským centrem pro drogové a jiné závislosti Sládkova (PPP), kde některé 

třídy vyhledaly pomoc indikovaných programů, s Policií ČR prostřednictvím preventivních 

programů a se vzdělávacími společnostmi e-Duha a Fakescape, z.s. 

Ani po otevření škol, zejména v prvním pololetí, nebylo možno uskutečnit všechny 

plánované preventivní programy, jelikož bylo nutné dodržovat homogenitu tříd a do školy nebyl 

umožněn přístup mimoškolním lektorům. V prvním pololetí nebyly uskutečněny žádné 

preventivní programy, které by byly zajišťovány vzdělávacími společnostmi specializujícími 

se na preventivní programy. A to především z důvodu nestabilní epidemiologické situace.  

V tomto období preventivní programy zajišťovali vyučující naší školy v jednotlivých 

předmětech, a to zejména třídní učitelé, kteří pracovali na zlepšení klimatu třídy. Třídní učitelé 

se tohoto vytyčeného cíle snažili dosáhnout prostřednictvím dotazníkového šetření „Pro školy“, 

kolektivních her a třídnických hodin. Zaměřili jsme se zejména na toleranci mezi žáky, 

dodržování pravidel slušného chování, zlepšení a obnovení přístupu ke studijním povinnostem, 

pěstování pozitivního vztahu a sounáležitosti ke škole a zejména na nebezpečí virtuálního světa, 

včetně kyberšikany  a netolismu. 

 Tam, kde se nám problém nedařil vyřešit vlastními silami, jsme úzce spolupracovali s PPP 

Sládkova. Třídy s problémovým klimatem navštívily indikované programy, jejichž závěrem 

bylo odborné doporučení, jakým způsobem s třídou pracovat. Některé třídy budou v započatých 

programech pokračovat i ve školním roce 2022/2023. Podzimní termíny máme již zamluveny. 

První stupeň se v tomto období zaměřil zejména na dopravní výchovu. Žáci prvního stupně 

pravidelně a opakovaně navštěvovali DH Cacovická a DH Riviéra, kde se zdokonalovali nejen 

v jízdě na kole (mnoho dětí během covidového období ztratilo fyzickou zdatnost), ale i 

v pravidlech silničního provozu a bezpečném pohybu na silnicích.  

Během výuky se vyučující zaměřovali na následující témata: 

 péče o zdraví a duševní hygienu – prevence úrazů, prevence zubních kazů, 

prevence obezity, hygiena, zdravá výživa a zdravý životní styl, prevence poškození 

sluchu 

 prevence kontaktů se zvířaty a rostlinami – nebezpečí pokousání, uštknutí, 

jedovaté houby, osobní bezpečnost v lese 



 25 

Žáci 4. a 5. tříd se seznámili s prevencí a řešením problémů: 

 šikana 

 kyberšikana 

 týrání a sexuální zneužívání 

 bezpečná komunikace na internetu, předcházení problémů v online světě 

 netolismus 

 ochrana před bakteriemi a viry 

 drogy 

Prevence žáků druhého stupně byla realizována v jednotlivých předmětech (přírodopis, 

výchova k občanství, výchova ke zdraví, pracovní činnosti, tělesná výchova, informatika, 

chemie), a zejména pak na třídnických hodinách, které byly zaměřeny na posílení a zlepšení 

klimatu třídy. Tyto předměty a vazby mezi nimi se snaží poukazovat na zdravý životní styl, 

bezpečné chování na internetu, zdravou životosprávu, vliv chemie na zdraví člověka a na 

vhodné volnočasové aktivity. Probírala se zejména následující témata: 

 duševní hygiena a organizace času 

 kyberšikana 

 šikana 

 nebezpečí alkoholu a návykových látek 

 netolismus – nebezpečí závislosti na chatování, hrách, sledování youtuberů 

 sociální kompetence – rozvíjení sociálních dovedností, které napomáhají 

k efektivní orientaci v sociálních vztazích, uvědomění si odpovědnosti za své 

chování, důsledky nežádoucího chování 

 posilování komunikačních dovedností – schopnost řešit problémy, konflikty, 

reakce na stres, neúspěch, kritiku 

 vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocit důvěry, zařazení do skupiny, 

vytvoření atmosféry pohody a klidu 

 formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám 

 respektování individuálních rozdílů mezi žáky 

Ve druhém pololetí po zlepšení epidemiologické situace jsme využili preventivních 

programů nabízených Policií ČR a vzdělávacími společnostmi. 

Žáci prvního stupně se účastnili preventivních programů pořádaných vzdělávací 

společností e-Duha. Ve třetím ročníku byl prezentován program „Kamarádi online“ (obrázková 

prezentace rizik internetu, mobilních telefonů, počítačů – cizí a neznámí lidé online, placené 

hry, násilí na internetu). Program pro čtvrtý ročník byl „Děti a sociální sítě“ (význam a 

rozdělení sociálních sítí, aplikace na sociálních sítích, kybergrooming a další nebezpečí pro děti 

na sociálních sítích). V pátém ročníku proběhl program „Rizika online her“ (rizika a nebezpečí 

ve světě online her, placené hry, rozšiřování her) 

V rámci ŠD byl uskutečněn projekt HZS, kde se žáci seznámili s prací HZS, s prevencí 

v této oblasti a s řešením krizových situací.  

Pro žáky šestého, sedmého a osmého ročníku byla uspořádána přednáška Policie ČR – 

„Rizikové chování mladistvých se zaměřením na drogy“. Besedy byly organizovány po 

jednotlivých třídách a po přednášce následovala rozprava s přednášejícím policistou, které žáci 

využili ke kladení dotazů. 

V šestém a sedmém ročníku proběhla také beseda na téma „Kyberšikana a právní 

zodpovědnost mladistvých“ v gesci Policie ČR. 
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U žáků osmého a devátého ročníku jsme se zaměřili na aktuální problémy dnešní doby - 

rozeznání fake news a orientace v multimediálním světě. Besedy proběhly pod záštitou České 

kanceláře při Evropském parlamentu a pořádala je společnost Fakescape, z.s. formou 

workshopu. Osmé ročníky se účastnily workshopu „Dezinformbies“ a v devátém ročníku 

workshopu „Zachraňte prázdniny“. 

Nadále se preventivní tématika probírala i v jednotlivých předmětech, viz první pololetí. 

Rodiče žáků byli pravidelně informováni na třídních schůzkách. Dále pak byli rodiče o 

veškerém dění také informováni přes elektronickou žákovskou knížku – Škola Online. V rámci 

spolupráce s PPP Sládkova byla rodičům předložena nabídka seberozvojových skupin pro 

jejich děti i pro ně samotné.  

Škola je zaregistrována v systému „Nenech to být“. Jedná se o webovou platformu a 

mobilní aplikaci bojující proti šikaně a vylučování z kolektivu na školách po celé ČR. 

Vztahy na pracovišti jsou na dobré úrovni. Pedagogický sbor je složený ze stabilního 

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

Během tohoto školního roku bylo spuštěno 10 kroužků vedených pedagogickými pracovníky 

naší školy. 

 Školní metodik prevence spolupracuje s výchovným poradcem a bezprostředně řeší 

výchovné problémy ve spolupráci s ostatními pracovníky pedagogického sboru a konzultuje 

dlouhodobý vývoj na škole. 

V příštím roce se ŠMP zaměří na utužování klimatu tříd, na bezpečné užívání sociálních 

sítí, na prevenci šikany a kyberšikany, na orientování se v problematice fake news a na 

nebezpečnost návykových látek. Třídní učitelé budou nadále působit na své žáky a 

spolupracovat s metodikem prevence i výchovným poradcem. 

 

 

 


