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KOMENTÁŘ 
 

Základní charakteristika školy 
 

 Datum zařazení do sítě: 24. 5. 1996 

 

 Kapacita:  

 Základní škola praktická 214 žáků 

 Praktická škola 24   žáků 

 Školní družina 17   žáků 

 Dětský domov 24   dětí 

 Školní jídelna 100 jídel 

 

 Zaměření:  

 ZŠ se profiluje ve výtvarné oblasti 

 

 Učební dokumenty:   

 „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní  

 vzdělávání“-1. stupeň 

 „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní  

 vzdělávání“  - Rámcový vzdělávací program pro základní 

                                      vzdělávání vydaný Opatřením ministryně školství, mládeže 

                                      a tělovýchovy, č. j. MŠMT – 28603/2016, vydaný dne 

                                      22.2.2016 – 2. stupeň           

 Praktická škola dvouletá, kód 78-62-C/02 

 

 Školská rada byla ustanovena dne 13.10.2005. Členové ŠR jsou seznamováni 

s aktuálním děním v celém zařízení. Spolupráce je na dobré úrovni.   

  

Mimoškolní a volnočasové aktivity školy 

Volnočasové aktivity vyplňovaly dobu polední přestávky. Důvodem bylo aktivní zapojení 

žáků v době volné hodiny a využití volného času pro zájmy a nadání žáků.  

  

 

I.a II. STUPEŇ Komunikační techniky 

Čeština hrou Počítače 

Anglický jazyk   Relaxace a četba 

Psychomotorické hry Společenské hry 

Relaxační výtvarka                                                      Mé vědomosti 

Čtenářský kroužek  

  

                                                                                     Výtvarné činnosti 

PŠ 

Relaxační výtvarka  

Čtenářský kroužek 

 

  

 Žákům chceme poskytnout optimální možnosti výchovy, výuky a osobního rozvoje. 

 Každému tak umožnit nejvyšší míru vzdělanosti podle vlastních možností a tím přispívat  

 k hladkému zařazení do praktického života.  



 

 

 

B.    VÝSLEDKY  VÝCHOVY  A  VZDĚLÁVÁNÍ 

 
 

 

             Ve školním roce 2016/2017 probíhala výuka dle školního vzdělávacího programu 

„Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ – 1. stupeň. 

Třídy 2. Stupně – „Otevřená škola – školní vzdělávací program pro základní vzdělávání“ 

vydaná dle Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, č. j. MŠMT 28603/2016. 

 

 Žáci s kombinací zdravotního postižení lehkého mentálního postižení a poruchou 

autistického spektra se vzdělávali ve dvou třídách podle metody strukturovaného učení 

s pomocí vizualizace. V každé třídě pracoval 1 speciální pedagog a 2 asistenti pedagoga. 

9 žáků bylo vzděláváno dle individuálního vzdělávacího plánu a 5 dle edukačního 

vzdělávacího plánu.  

             

 

 

              Pro žáky s jiným typem postižení – vývojové poruchy chování a vývojové 

poruchy učení byly vypracovány individuální vzdělávací plány, které byly konzultovány 

s příslušným poradenským zařízením a se zákonnými zástupci žáků. Individuální 

vzdělávací plány byly dvakrát ročně vyhodnoceny. 

Vyučující měli stanoveny konzultační hodiny pro rodiče i pro žáky, kde pravidelně 

konzultovali probírané učivo, eventuelně doučovali zameškanou výuku. 

 

Pravidelně čtvrtletně se konala kazuistická setkání. Tým pedagogů řešil výchovné a 

výukové problémy žáků, navrhoval řešení a další postupy ve výchovně vzdělávacím 

procesu. 

 

Pedagogové se zaměřili ve svých třídách na mapování vzájemných vztahů mezi 

žáky, snažili se vytvářet přátelské prostředí v kolektivu třídy. Na třídnických hodinách 

formou netradičních metod se učili vzájemné toleranci a pochopení. V jednotlivých 

předmětech se věnovali tématům prevence rizikového chování, kyberšikany, šikany, 

projevům rasismu a xenofobie. Jedním z hlavních úkolů prevence bylo řešení zameškané 

absence. 

Další důležitou součástí výchovného působení na žáky byla spolupráce a vzájemná 

komunikace s rodiči, kteří jsou ve výchovně vzdělávacím procesu partnery pedagogů. 

 



                                    Environmentální výchova 
   

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme plnili cíle a klíčové kompetence EVVO dle 

stanoveného školního plánu EVVO. Podařilo se nám uskutečnit řadu konkrétních činností, 

které vedou k plnění EVVO. Mezi nejdůležitější patřily: 

 

- Třídíme odpad – dlouhodobý projekt pro žáky 7. ročníku. 

   Projekt je dlouhodobě úspěšný. Naučil žáky, aby uměli uvědoměle a aktivně       

separovat odpad (papír, plasty). Prostřednictvím třídění odpadů získávali základní 

dovednosti a návyky správného jednání vůči životnímu prostředí. Sami se také podíleli na 

třídění odpadu ve škole.  

 

- Dary podzimu – výstavka v prostorách školy, do jejíž přípravy se zapojili žáci 1. 

stupně. Výstavka rozvíjela učivo Prvouky a Přírodovědy, mnoho pěkných výrobků také 

žáci vytvořili v Pracovním vyučování. 

 

- Hrajeme si s přírodou – zábavné dopoledne na školní zahradě, žáci si vyzkoušeli 

své znalosti a dovednosti, poznávali přírodu všemi smysly. 

 

- Máme rádi přírodu – odesílali jsme výkresy do výtvarné soutěže pořádané 

hnutím Brontosaurus. 

 

- Voda štětcem a básní – výtvarná soutěž povodí Moravy – ocenění získalo pět 

žáků. 

 

- Moje veličenstvo kniha – soutěž pořádaná Ekocentrem. Letos jsme se přihlásili 

s třemi knihami, žák O. Ševela získal ocenění. 

 

- Projekt „72 hodin“ – zlepšili jsme okolí naší školy, děti se zapojily do úklidu 

okolí školy. 

 

- Programy Lamacentra Brno: 

- Děti pomáhají přírodě 

- Poklad inků 

- Na větvi či v doupěti 

  Všechny programy v krásném prostředí Hádů, děti měly možnost kontaktu 

s živými zvířaty, velmi úspěšné. 

 

- Programy Ekocentra Brno: 

- Jak se dělá elektřina – žáci si zahráli na energetické inspektory a hodnotili šetrnost 

k životnímu prostředí 

- Zapomenuté kouzlo Vánoc – velmi pěkný program zaměřený na tradiční podobu 

vánoc 

- Vyznáme se v ekoznačkách – žáci se seznámili s pojmem ekologicky šetrný 

výrobek, zábavnými úkoly, jaký je mezi výrobky rozdíl 

- Dobrý hospodář – program přiblížil žákům třídění a využití odpadů, byl vhodně 

začleněn do projektu Třídění odpadů 

- Není bašta jako bašta – zásady zdravé výživy hravou formou 

- Loučení s Morenou aneb Velikonoce – program věnovaný velikonočním zvykům 

- Strom – dřevo – papír – žáci si vlastnoručně vyzkoušeli výrobu ručního papíru 



- Včelí tajemství – jeden z nejhezčích programů, žáci si prohlédli skutečné 

včelařské pomůcky  

- Separace odpadu ve škole – systém třídění odpadu na naší škole funguje velmi 

dobře. Na chodbách byly umístěny papírové krabice /poskytla firma Sako/ a žáci i 

vyučující opravdu poctivě třídili odpad. Kontejnery na tříděný odpad byly umístěny na 

zahradě školy a žáci se sami aktivně podíleli na vynášení pytlů s tříděným odpadem. Nově 

jsme instalovali krabici na třídění skla. 

- Škola v přírodě – týdenní pobyt v přírodě byl pro žáky velkým přínosem, 

k setkání s živou přírodou mnohdy nemají dostatek příležitosti.  

 

Ekologická výchova by na naší škole měla ovlivnit a někdy i napravit některé vžité 

návyky, způsoby chování i myšlení žáků ve vztahu ke svému okolí a přírodě, ale i 

k ostatním spolužákům a lidem s nimiž se žáci setkávají. Důležité je, že i oni nesou svůj díl 

odpovědnosti za životní prostředí. 

 

           

 

 

 

 



 

 

 

                                       B.  PRAKTICKÁ  ŠKOLA 
 

 

 Výuka v praktické škole je velmi specifická. Je zaměřena na budoucí praktický 

život žáků, aby zvládli roli občanů, zaměstnanců, partnerů a rodičů. Část žáků je po 

absolvování PrŠ přijata na některý z učebních oborů. Jsou schopni ho úspěšně zvládnout, a 

to díky tomu, že během dvouletého studia v PŠ dozráli mentálně, sociálně i fyzicky.  

 Výuka základních předmětů Čj a M se nezabývá rozšířením učiva, ale upevňuje 

učivo již zvládnuté. Tyto znalosti jsou pak využívány pro praktický život (např. 

manipulace s úředními dokumenty, korespondence, poštovní zásilky, rodinný rozpočet, 

nákupy, základy finanční gramotnosti). Žáci jsou teoreticky i prakticky vedeni ke 

znalostem a tím i k odpovědnosti za vlastní zdraví (oblast hygieny, prevence proti drogám, 

sexuální výchova, příprava k rodičovství a obsluha PC). Děvčata získávají mnoho 

manuálních dovedností v péči o rodinu, ve vedení domácnosti, údržbě a opravách textilií a 

v manipulaci s kuchyňskými spotřebiči. Chlapci jsou vedeni k údržbě, malým opravám 

bytu a bytového zařízení. Ve vyučování se využívaly DUMY a materiály 

z DATAKABINETU, které obohatily výuku v různých předmětech.  

Studenti obou ročníků PŠ se zúčastnili téměř všech plánovaných akcí, přednášek, 

besed, vycházek, exkurzí, výstav, kulturních i společenských akcí a byla při nich plněna 

průřezová témata.  

 

Akce praktické školy dvouleté: 

 

 Návštěva divadelních představení – divadlo Polárka. 

 

 Dny zdraví – zdravá výživa, trendy ve výživě, nové recepty. 

 

 

 Antrophos – doplnění znalostí z výuky.  

 

 

 Cvičení v přírodě – poznávaní chráněných oblastí a přírodních památek v okolí 

Brna. 

 

 Mahenova knihovna – téma muzikohrátky a výukový interaktivní program „Sex, 

drogy a rokenrol“. 

 

 Dentální hygiena – studenti lékařské fakulty – péče o ústní dutinu. 

 

 Vánoční tabule – pečení cukroví, příprava pohoštění, zpěv koled, výroba dárečků – 

prezentace školy. 

 

 

Průběžně bylo vždy dbáno na dopravní kázeň, slušné chování na veřejnosti a propagování 

dobrého jména naší školy. Při akcích a besedách byly plněny kompetence k učení, 

komunikativní, občanské, sociální a personální. 



  

 

Závěrečné zkoušky za rok 2016/17 

          

          Závěrečné zkoušky se v Praktické škole dvouleté konaly ve dnech 8.6.2017 a 

15.6.2017. Účastnily se jich 3 žákyně. Rozhodnutím ředitele bylo vylosované téma č. 3: 

Předkrm: paštika z kachních jater, bageta  

Polévka: brokolicový krém s krutony 

Hlavní chod: plněná kuřecí kapsa, vařené brambory 

Dezert: citronové trufle. 

         8.6.2017 žáci absolvovali praktickou část z Přípravy pokrmů. 

         15.6.2017 vykonali zkoušku praktickou z předmětů: 

Příprava pokrmů a ruční práce. 

          Všechny tři žákyně absolvovaly obě dvě zkoušky s vyznamenáním. Závěrečné 

zkoušky byly velmi dobře připravené a žákyně dosáhly středního vzdělání. 

 

 

 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení pro rok 2017/18 

 

Počet podaných přihlášek: 7    

Počet odevzdaných zápisových lístků: 7   

Počet zpětně vyžádaných zápisových lístků: 1    

 

Celkový počet do Praktické školy dvouleté pro školní rok 2017/2018:  1. ročník – 7 žáků. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 



 

 

                                      C.  DĚTSKÝ  DOMOV 

 

                                       
               Dětský domov sídlí na ulici Jílová 13, Brno. Má 3 rodinné skupiny po 8 dětech. 

Celková kapacita dětského domova je 24 dětí. Každá rodinná skupina obývá jeden byt. 

Dětem se věnují dvě vychovatelky.  

Po celý rok jsme intenzivně spolupracovali s rodiči, kteří svoje děti často 

navštěvovali. Společně jsme se snažili o řešení výchovných, vzdělávacích i jiných 

problémů. Velké úsilí jsme vynaložili o navázání kontaktu i s rodiči, jež o své děti 

neprojevují téměř žádný zájem. Pravidelně informujeme i rodiče, kteří jsou ve výkonu 

trestu. 

       

Výchovná činnost vycházela z Rámcového plánu výchovné činnosti, který byl  

 aktualizován.  Základní formy výchovně vzdělávací činnosti tvořily: 

- pravidelná činnost  

- příležitostné akce 

- odpočinkové činnosti 

- celoroční projekty a akce dětí DD.  

 

Výchovné působení bylo zaměřeno na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke 

zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvovali zájmové kroužky mimo DD, 

jiní potřebovali celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti 

skupin byla práce velmi namáhavá. O každou skupinu se starali dva kmenoví vychovatelé. 

Ve svém bytě se děti učily běžným domácím pracím a také se musely učit žít ve,,velké 

rodině“.  

Navštěvované zájmové kroužky: taneční, výtvarný, floorbal, judo a plavání. 

 Dlouhodobé projekty:  

 

Vlaštovky - Projekt  zahrnuje více než 200 na sebe navazujících mezinárodních, 

republikových a regionálních sportovních, preventivních, charitativních a integračních 

akcí, práce v oblasti protidrogové prevence a prevence kriminality mládeže. Je určen dětem 

a dospělým s různým postižením, kteří společně se zdravými žáky ZŠ, SŠ a VŠ, dětmi z 

dětských domovů, diagnostických ústavů a dalších center se účastní různých akcí. 

 

 Altego - příprava dětí odcházejících z DD do běžného života - zážitkové semináře 

zaměřené na sociální a komunikativní dovednosti. 

 

Master šéf- projekt o.s. Active-time - společné kulinářské akce dětí z DD a profesionálů 

z oblasti gastronomie. 

 

Statečná srdce - projekt je zaměřen na sociálně patologické chování dětí v DD- společná 

setkání formou skupinové psychoterapie. 

 

 

 Několik let se účastníme akcí pořádaných fanklubem Komety Brno. Děti po celý rok třídí 

odpad a odváží do sběrného dvora, pomáhají pečovat o zahradu DD a zapojily se do 

projektu „72 hodin – Ruku na to“. 

     



 Akce dětí září 2016 - srpen 2017 

 
 
Září 

- Den moře na Kraví Hoře 

- Oslava založení MZM v Brně 

- Festival sportu pro děti 

- Erbovní slavnosti v Králově Poli 

 
Říjen 

- Sportovní den na Lesné 

- Návštěva Vida parku 

- Výlet do Mariánského údolí 

- Plavecká show 

- Drakiáda 

- Hallween v ZOO 

 
Listopad 

- Návštěva Mahenovy knihovny 

- Kryté dopravní hřiště 

- Výstava modelů železnic v Mosilaně 

- Vánoční strom a jarmark v Ostopovicích 

 
Prosinec 

- Advent na Moravském náměstí 

- Bitva u Slavkova - slavnosti 

- Návštěva domova pro Seniory v Sokolnicích 

- Divadlo Bedruňka 

- Vánoční trhy na Zelňáku 

- Betlémy v kostelích 

- Dřevěné divadlo 



Leden 

- Výstava Giganti doby Irdové 

- Plavání na Kraví Hoře 

- Návštěva Staré radnice 

- Naučná vycházka Špilberk a podhradí 

- Výstava dřevěných hraček 

- Workshop v divadle Polárka 

 

 
Únor  

- Pohádkový karneval v Líšni 

- Ostatky 

- Výstava tajemné příběhy Pavla Čecha 

- Muzeum RK – výroba železa 

- Ditrichsteinský palác – výstava Jeden život 

 
 
 
Březen  

- Návštěva kostela na popeleční středu 

- Divadlo Polárka 

- Aquapark Kohoutovice 

- Výlet do Vranova 

- Jarní poučení na Zelňáku 

- Výstava fotografií Jedno světlo 

 
 
 
Duben  

- Odpoledne s Leošem Janáčkem - koncert 

- Výlet do Mariánského údolí 

- Velikonoční jarmark v Novém Hradě 

- Aquapark Moravia 

- Výlet na hrad Buchlov 

- Příhraniční slavnosti na Šelepce 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Květen  
- Setkání dětí Duhový most Šumperk 

- Divadlo Reduta 

- Den pro rodinu – setkání se zaměstnanci Red Hat Bruno family park 

- Muzejní noc v Brně 

- Dětský den v Jiříkovicích 

- Jihobrněnský den dětí – Vše, co má kola 

 

 
Červen  

- Janáčkovo divadlo - balet 

- Eko den s Kometou 

- Slavnosti řemesel v Kunštátě 

- Výlet na Kozí Horku 

- Zahájení sezóny v Aqualandu Moravia 

- Výstava na hradě Veveří – K. Čapek 

 

 

Červenec 
- Letní tábor ve Václavově 

- Rekreační pobyt v Jevišovicích 
 

 
Srpen 

- Lezecký den v Komárově 

- Aquapark Kohoutovice 

- Výlet do Miroslavi 
 

 

 

Dále se děti budou zúčastňovat výtvarných soutěží , koncertů, sportovních akcí dle aktuální 

nabídky. Celoročně budou zasílány příspěvky do časopisu Zámeček.  

Prázdninové akce byly zaměřeny na turistiku a poznávání okolí Brna. 

Během hlavních prázdnin pobývaly ve vlastních rodinách pouze 4 děti.  

 



 

 

 

                                    E.   ŠKOLNÍ  JÍDELNA 
 

 

 Celodenní stravu pro děti z dětského domova a obědy pro žáky školy a 

zaměstnance všech součástí organizace zajišťuje školní jídelna umístěná v nově 

zrekonstruované budově Dětského domova na Jílové 13, Brno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         



        

                    F.  CELKOVÝ  PŘEHLED  PERSONÁLNÍ  SITUACE 
 

Údaje o pracovnících 
 

 

 

Škola: 

Pedagogický proces byl zajišťován 8 třídními pedagogy a 4 netřídními učiteli. Ve 

třídách pro děti s autismem vždy pracoval 1 speciální pedagog – učitel a 2 asistenti 

pedagoga. Ve školní družině bylo otevřeno 1 oddělení, kde působila 1 vychovatelka.  

 

Chod školy zabezpečovali provozní zaměstnanci: hospodářka školy, ekonomka a 

školník. Úklid ve škole prováděly 2 uklizečky. O výdej stravy se starala 1 pracovnice ve 

výdejně s úvazkem 0,5. 

 

 

Dětský domov a školní jídelna: 

 Na pozici vychovatel pracovalo celkem plně kvalifikovaných 7 zaměstnankyň a 1 

vedoucí vychovatelka. Nepedagogickou činnost vykonávaly 3 noční vychovatelky. O 

sociální problematiku se starala: sociální pracovnice s úvazkem 0,5 a úklid zabezpečovala 

1 uklizečka. 

 

Za činnost ve školní jídelně byla zodpovědná 1 vedoucí stravování – provozářka, 

která pracovala na poloviční pracovní úvazek. Ve školní jídelně dále pracovaly 1 hlavní 

kuchařka, 1 kuchařka a 1 pomocná kuchařka s úvazkem 0,5. 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 

 

          Vzdělávání učitelů je koordinováno v souladu s cíli školy a vypracovaným Plánem 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků školy pro rok 2016/2017. Bylo zaměřeno 

zejména na prohlubování odbornosti učitelů ve specializaci, kterou vyučují a na oblast 

informační politiky ve vzdělávání. Nabyté znalosti pedagogičtí pracovníci využívali 

v přípravě na vyučování, k tvorbě pracovních listů, k vyhledávání odborných článků na 

internetu a i k výuce žáků k základům práce na PC. Všichni pedagogové se vzdělávali také 

samostudiem odborné literatury. Informace z dalšího vzdělávání a samostudia si předávali 

písemnou formou či ústně, v rámci metodických zařízení nebo pracovních porad, což se 

pozitivně odráželo v kvalitě výuky.  

Kvalifikační předpoklady pro výkon specializovaných činností splňoval pedagog v oblasti 

koordinace informačních a komunikačních technologií, v tvorbě a koordinaci ŠvP, 

v prevenci sociálně patologických jevů a specializované činnosti v oblasti EVVO. 

Specializační studium ukončil úspěšně i výchovný poradce. 

 

            Vhodnými odbornými tituly se průběžně doplňovala učitelská knihovna. Důležitým 

zdrojem informací byly články v časopisech: Psychologie dnes, Moderní vyučování, 

Prevence, Učitelské noviny, Tvořivý Amos. 

     



                             H.    PORADENSKÉ  SLUŽBY  NA  ŠKOLE 

 

Na škole pracuje již dlouhodobě poradenský tým, složený ze školního metodika 

prevence, výchovného poradce. Tým spolupracuje s vedením školy, pedagogickými 

pracovníky, Radou školy a zákonnými zástupci žáků. 

Ve čtvrtletí se scházelo na kasuistických setkáních, kde konzultovali a hledali 

řešení výchovných problémů a navrhovali preventivní opatření. 

 

Každoročně je uváděn v praxi Školní minimální preventivní program, který 

navrhuje a doporučuje krátkodobé cíle a preventivní aktivity pro daný školní rok.  

 

Při výběru preventivních aktivit jsme se zaměřili v rámci výuky informatiky na 

prevenci kyberšikany. Významnou rolí v preventivních aktivitách byla sexuální výchova, 

dopravní prevence a prevence dětských úrazů. 

 

Členové poradenského týmu měli vypsané pravidelné konzultační hodiny pro žáky, 

zákonné zástupce i pro pedagogické pracovníky.  

 

Celým výchovně vzdělávacím procesem probíhala profesní orientace.  

 

 

Kariérové poradenství - Profesní orientace a volba povolání 

 

 vypracování a úprava plánu profesní přípravy na školní rok (září) 

 vyzvednutí materiálů pro volbu povolání na IPS – Atlas školství (říjen) 

 předání informací o postupu k přijímacímu řízení pro školní rok 2016/17(listopad) 

 individuální konzultace s rodiči v rámci volby dalšího studia 

 návštěvy otevřených dveří v OU 

 náborové akce pro vycházející žáky 

 koordinace a spolupráce při zajišťování psychologických vyšetření 

 

Oblast výchovného poradenství 

 

      Individuální výchovný program (IVýP) pro žáky, kteří jsou ohroženi rizikovým   

chováním. 

      Na počátku školního roku byla provedena depistáž, která ukázala, že není akutní 

potřeba zavedení programu. Stav trval po celý školní rok, takže jsme žádný IVýP 

nerealizovali. Vážnými poruchami chování trpěli 2 žáci 9. ročníku, ale zde nemělo smysl 

program zavádět, protože žáci měli nařízenou ústavní výchovu a nemohli jsme spoléhat na 

výchovný moment zákonných zástupců. Jednomu z nich byl na konci školního roku udělen 

2. stupeň z chování a střední vzdělání si bude plnit ve výchovném ústavu. 

 

      Záškoláctví  bylo řešeno zavedeným standardním postupem – pohovory s rodiči, 

spolupráce s OSPOD, hlášení na přestupkovou komisi. Letos jsme zaznamenali nárůst. 

Tito žáci navštěvují třídy ST2 (2 žáci), 8.A (2 žáci), 9.A (1 žák). 

Zákonný zástupce jednoho žáka byl vyšetřován pro trestný čin ohrožování mravní 

výchovou. 

Bohužel máme 2 žáky (ST1, 7.A) se skrytým záškoláctvím, kdy žáci měli vysokou 

omluvenou absenci (60% a více/pololetí) a každé pololetí konali náhradní klasifikaci. 

Sociální pracovnice OSPOD byly informovány, ale pokud je absence omluvena, nespatřují 

důvod k intervenci v rodině. 



Hlášení záškoláctví žáků na Přestupkové komise úřadů městských částí: 1. čtvrtletí – 3 

žáci, I. pololetí – 2 žáci, 3. čtvrtletí – 4 žáci, II. pololetí – 3 žáci. 

 

Přehled počtu neomluvených hodin, viz program Bakalář – neomluvené hodiny žáků za I. 

a II. pololetí školního roku 2016/17. Potvrzuje se každoroční trend nárůstu neomluvených 

hodin ve II. pololetí. 

 

       Řešení závažnějších kázeňských přestupků: 

 

o šikanování žáků (2 agresoři z 9.B) 

o krádež tabletu ( ve třídě PŠ) 

o rvačku žáků s ublížením na těle (žáci z 9.A a 9.B) 

o šíření propagačních nacistických písní (8.A) 

o šíření obnažených fotek žačky školy mezi ostatní žáky (8.A) 

o pokus o kyberšikanu žáka školy jiným žákem školy (9.A, B) 

 

Kazuistická zasedání Pedagogického centra školy s vyučujícími proběhla 14. 11. 2016, 9. 

1. 2017, 10. 4. 2017,12. 6. 2016, kde byly konzultovány kázeňské problémy a jejich 

postihy společně s vedením školy, metodičkou prevence a výchovnou poradkyní. 

 

Přehled výchovných opatření udělených pedagogickou radou dne 21. 11. 2016, 16. 1. 

2017, 24. 4. 2017, 19. 6. 2017 – viz program Bakalář. 

 

Průběžné nebo jednorázové poskytnutí statistických dat pro: 

 

o opakované hlášení dat pro školský odbor KÚ JMK 

o opakované hlášení dat pro Úřad práce Brno 

o ÚIV MŠMT. 

 

Oblast kariérového poradenství: profesní orientace a volba povolání. 

 

1.   Vypracování a úprava plánu profesní přípravy pro tento školní rok. Září 2016. 

2.   Vyzvednutí materiálu pro volbu povolání na IPS (Atlas školství). Říjen 2016. 

3.   Předání informací o postupu k přijímacímu řízení rodičům vycházejících žáků pro 

  školní rok 2016/2017. Listopad 2016. 

4.   Sjednání návštěvy IPS na PÚ Brno pro žáky 9. Ročníků (říjen 2016). 

5.   Veletrh odborného vzdělávání. Výstaviště Brno. Prezentace středních škol      

   jihomoravského regionu. 4. 10. 2016, 9. ročníky.   

6.    Individuální konzultace s rodiči v rámci volby dalšího studia. 

7.    Koordinace a spolupráce při zajišťování psychologického vyšetření vycházejících  

   žáků, kteří potřebují doporučení ke studiu. Škola zprostředkovala psychologické 

   vyšetření „Doporučení ke studiu na střední škole“ u žáků, kteří budou studovat 

   Praktickou školu dvouletou. Vyšetření provedl Mgr. Procházka ze SPC 

   Sekaninova (květen a červen 2016, celkem 6 žáků). Posun termínů vyšetření z 

   důvodu velké nemocnosti v SPC značně zkomplikoval přijímací řízení do     

   Praktické školy. 

8.    Poskytování pomoci absolventům školy, kteří neuspěli v současné střední škole a 

         potřebují pomoc při hledání jiné školy nebo pomoc s přijímacím řízením. 

9.    Zápis údajů do programu Bakalář v oddílu následné vzdělávání školy, na které si 

  žáci podávají přihlášky a následně pak i střední školu, kde byli přijati a podali si 

  zápisový lístek. 



10.   Nákup, evidence, vyplnění a předání zápisových lístků rodičům žáků. 

11.   Zpracování osobní dokumentace žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

  a jejich osobní materiály je nutné uložit do archivu. 

 

 

 

Přijímací řízení do Praktické školy, I. ročník, pro školní rok 2017/18 

 

Termín konání přijímacího řízení:         I. kolo          II. kolo          III. kolo          IV. kolo          

                                                               26. 4. 2017   18. 5. 2017    29. 6. 2017    31. 8. 2017 

 

Počet podaných přihlášek:                           7                    1                   5                    1 

Počet přijatých studentů:                             0                    1                   5                    1 

Počet odevzdaných zápisových lístků:        0                    1                   5                    1 

 

Celkový počet žáků do Praktické školy:  7 studentů. 

 

Žáci se splněnou povinnou školní docházkou k 30. 6. 2017 

                                                                        17, z toho  

- žádost o prodloužení šk. docházky              1 žák 

- další studium                                                14 žáků, z toho      

PŠ Vídeňská, I. ročník                       5 žáků 

- ukončení studia                                            1 žák 

- náhradní klasifikace                                     1 žák 

 

Umístění žáci PŠ II K 30. 6. 2017 

 

- studenti PŠ umístění na SŠ                          3 žáci 

- student opakující ročník                               1 žák 

- student nepokračující ve studiu                   0 žáků 

                                                        celkem:   4 žáci 

- Odchod 1 studenta z PŠ I na jinou střední školu. 

 

Studium odborné literatury: 

 

Časopis Školní poradenství v praxi. 

Učitelské noviny. 

Internetové stránky MŠMT a jiné www stránky. 

 

Další odborné vzdělávání: 

 

Seminář výchovných poradců pod vedením PPP: 6. 10. 2016, 10. 5.2017. 

 

Konzultační hodiny:  pondělí  13:00 – 13:45 

                                                   dle individuální domluvy. 

 

   

  

 

        

 



 

 

 

                                                    K.    DALŠÍ  ÚDAJE 

 

Mimoškolní aktivity 
 

          V tomto školním roce jsme využili nabídku výukových programů Mahenovy 

knihovny na Kobližné, kde se všechny třídy alespoň jednou vystřídaly. Výborné je, že 

pracovníci knihovny zvládají programy i s autistickými dětmi, které knihovnu velmi rády 

navštěvovali. Se všemi besedami jsme byli maximálně spokojeni, opět se budu snažit 

výukové programy v příštím roce zajistit. Programy jsou zdarma a kvalitní, je o ně velký 

zájem a je nutné je objednávat dříve, nejlépe již v přípravném nebo prvním školním týdnu 

a nečekat na rozvrh hodin. To je většina termínů již rozebrána. 

            O divadelní představení byl stále menší zájem, protože někteří žáci měli problém 

s placením vstupného. Běžná praxe je, že má třída objednané představení a potom polovina 

žáků do školy nepřijde a je nutné doplňovat rezervovaná místa žáky z jiných tříd. Zaujalo 

představení „Český středověk“ v Polárce, kde byli žáci seznamováni humornou formou 

s českými dějinami. To bych pro 2. stupeň opět doporučila. Vyšší ročníky navštívily na 

závěr školního roku představení Strakonický dudák v Radosti – opět vhodné 

k doporučení. 

            Na strojírenském veletrhu, který absolvovali žáci 9. tříd v rámci profesní orientace, 

jsme získali zdarma vstupenky do zábavně – vzdělávacího centra Vida. Návštěva tohoto 

zařízení byla pro žáky nesmírně zajímavá a doporučila bych ji k návštěvě vyšším ročníkům 

i v příštím školním roce.  

 Vzhledem k tomu, že se naše škola nachází v blízkosti výstaviště kde se konají 

velmi zajímavé akce doprovodnými programy pro školní mládež, doporučovala bych tuto 

nabídku sledovat a s našimi žáky navštěvovat. Získávají tím všeobecný rozhled a také 

mnohdy srovnání s ostatními vrstevníky.   

 

 

             

Dopravní výchova 

 

Na začátku školního roku obdrželi třídní učitelé plán s rozložením učiva a 

očekávanými výstupy v jednotlivých ročnících včetně testových otázek. Každý učitel 

zařazoval učivo do výuky podle svého uvážení.   

Měli k dispozici pomůcky, různé publikace, pexesa, karty s dopravními značkami, 

DVD „Ahoj, semaforku!“ pro žáky 1. stupně, výukový program na počítači „Dopravní 

škola“. 

Žáci 1. – 3. Ročníku pracovali v pracovním sešitě Dopravní výchova vydaném 

BESIPEM. Při každé vycházce a cestě na akce učitelé dbali na dodržování dopravní kázně 

(chůze po chodníku, přecházení silnice, cesta v dopravním prostředku). 

  

Žáci se zúčastnili těchto akcí: 

 

„Bezpečně nejen na kole“ – preventivní výukové programy na Dopravním hřišti Riviéra 

pro žáky z autistických tříd. 

Správné vybavení jízdního kola, bezpečnostní prvky, vybavení při jízdě na kolečkových 

bruslích – program pro žáky 1. stupně ve škole. 



„Empík hledá Foxíka“ – akce MP v parku Lužánky: soutěže, cvičení obratnosti, jízda 

zručnosti na kole, koloběžce, ukázka výcviku policejních psů – 1. stupeň. 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili doprovodného programu k brannému závodu „Železný 

Empík“, kde shlédli ukázku práce hasičského záchranného sboru a ukázku výcviku 

policejních psů. 

 

V rámci požární ochrany učitelé pouštěli žákům výukový materiál „Požární ochrana na 

ZŠ“: prevence, předcházení požáru, jak se chovat a co dělat v případě požáru. 

 

Poslední měsíc byl věnován plnění testových otázek a poučení o dopravní kázni před 

prázdninami. 

  

 

Vybavení školy a dětského domova ICT 

 

Hlavní úkoly a cíle ICT na škole: 

 

-  Postupná obnova staršího IT zařízení, operačních systémů, software (PC v PU1, PC  

   sborovna, PC Bakaláři, PC v AT1 a AT2 a PC v DD – vychovatelé) 

 

-   Zajistit kvalitní signál příjmu Internetu (Wi – Fi) do všech tříd (především vzdálenějších  

    od Wi – Fi zařízení) 

 

-   Dlouhodobý cíl – zakoupení počítačových stolů a odpovídající židle. Financováno  

    prostřednictvím rozpočtu školy. 

 

-   Vedoucí Metodického zařízení Informatiky koordinuje výuku v odborných učebnách 

    (PU 1, PU 2, U3), nákup výukových programů, IC techniky. Seznamování s novými  

     Výukovými programy a ICT. 

 

-    Plynulý provoz počítačových učeben. (Nová zařízení, která budou opravována na 

     základě reklamace, bude odstraňování závad na základě reklamace u firmy, která 

     zařízení dodala). 

 

 

Plnění stanovených úkolů a cílů:  
 

-    Postupná obnova staršího IT zařízení, operačních systémů, software (financováno 

     prostřednictvím rozpočtu školy) – byl zakoupen a implementován nový PC (DD – 

     vychovatelé), zakoupeny a implementovaná Wi – Fi zařízení (3 ks) na DD. Byl 

     zakoupen SW Microsoft Office (2 licence DD, 1 licence škola) a dále byl zakoupen     

     operační  systém Windows 10 (3 licence), prozatím proběhla aktualizace operačního  

     systému Windows 10 na PC Bakaláři (proběhne ještě u PC sborovna, notebook – o.s. 

     Vista). Dále byl zakoupen SW „Mluvení je hra“, zaměřen na logopedii.  

 

-    Zajistit kvalitní signál příjmu Internetu (Wi – Fi) do všech tříd (především      

     vzdálenějších od Wi – Fi zařízení) – projekt zatím nebylo možné realizovat (plánuje se  

     financovat prostřednictvím rozpočtu školy). V rámci projektu „Vzdělávání pedagogů 

     v prostředí cloudu“, škola získala na zapůjčení Wi – Fi zařízení (dané zařízení 

     nevyužíváme, nezapadá do našeho systému Wi – Fi), zařízení bude vráceno. 

 



-   Dlouhodobý cíl zatím nebylo možné realizovat – zakoupení počítačových stolů a  

    odpovídající židle do PU2.           

-     Koordinace výuky v počítačových učebnách PU1, PU2 a v učebně U3 probíhala bez 

      probíhala bez problémů. Vyučující jsou seznamovány s výukovými programy a s 

      provozem a ovládáním ICT. Zaměstnancům školy je poskytována metodická pomoc 

      (mentoring) v oblasti ICT dle potřeby. 

 

-     Byl zajišťován plynulý provoz počítačových učeben (co nejrychleji byly odstraňovány 

      závady a nedostatky pro zajištění kvalitní výuky). Je potřeba doladit některé výukové  

      programy, které nejsou plně funkční. 

 

-     V rámci MZ informatika i mezi zaměstnanci školy byla probírána a připomínána  

       problematika „kybernetického bezpečí“, probíhala i spolupráce s dalšími předměty  

       (např. v hodinách Čj procvičování netikety v e-mailu a telefonu). V učebnách PU1 a  

       PU2 jsou k dispozici DVD „Bezpečně v kyberprostoru“ (výukové a metodické DVD). 

       Dále je materiál k tomuto tématu k dispozici na nástěnce v učebnách. O dané 

       problematice – „Bezpečně na iternetu“, máme základní informace a odkazy na webové 

       stránky k danému tématu na školních webových stránkách.   

      

 

 

       



 

 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty, občanské sdružení, sponzoři 

 

 

 program spolupráce s rodiči:  společný pohovor žák – učitel – rodič 

 možnost účasti rodičů ve vyučovacích hodinách 

 návštěvy v rodinách (seznámení s prostředím) 

 Týden otevřených dveří 18. – 22.1.2016 
 účast na akcích školy 

 zápis do 1. ročníku (plakáty, vývěsky) 

 DDÚ, Hlinky 140, Brno  

 Krajský úřad Jihomoravského kraje – odbor školství  

 Magistrát města Brna a ÚMČ Brno - střed   

 Odborné učiliště a Praktická škola Lomená 44, Brno 

 SPC Sekaninova:   psychologická vyšetření vstupní i periodická 

 odborné konzultace 

 individuální výukové plány 

 profesní orientace žáků 

 Podané ruce 

 PPP Zachova 1, Brno 

 Poradenské středisko pro profesní orientaci Polní ul., Brno 

 Městská policie Brno 

 Policie ČR    

 Úřady práce (Brno- město, Brno – venkov)  

 OSPOD (všechny městské části) 

 SVP, Veslařská a Hlinky 

 DDM Junior 

 Ekocentrum Lipka 

 Poradenské centrum Sládkova a sdružení Podané ruce, Modrá linka – protidrogová 

prevence 

 Mahenova knihovna, pobočka „Na Křižovatce“ 

 Moravská Slávie 

 Divadla – Radost, Polárka 

 IQ ROMA 

 Sdružení pěstounských rodin, Václavská 15, Brno 

 Klub Leitnerova 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                    ZHODNOCENÍ   A   ZÁVĚR 

 

             Po celý školní rok byl plněn hlavní cíl celého zařízení, systematická výchova a 

výuka. Samozřejmostí byl individuální přístup ke každému dítěti ke vztahu k jeho 

individuálním potřebám rozvoje. Všichni zaměstnanci jsou absolventi pedagogických 

fakult, oboru speciální pedagogika, eventuelní sociální pedagogika. 

 

 

Vzhledem k tomu, že se podařilo zajistit finanční prostředky na „Výměnu oken a 

zateplení fasády – havarijní stav“ bude opravená celá zevní strana školy. Další výzvou 

bude úprava venkovního okolí, školní zahrady a dvora. 

 

 

 

 

 

                                                                                         

                                                                                  ……………………………………… 

                                                                                            Mgr. Markéta Strážnická 

                                                                                               zástupkyně ředitelky 

 

 

 

Přílohy: 

 

Plnění úkolů v oblasti hospodaření 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 

Různé – diplomy, jiné 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola, praktická škola a dětský domov Brno, Vídeňská, příspěvková 

organizace, Vídeňská 244/26, 639 00  Brno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dne 23. 10. 2017 schválili členové Školské rady na svém zasedání Výroční zprávu 

za školní rok 2016/2017 bez připomínek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ……………………………………………… 

           Mgr. Martina Straková, předsedkyně ŠR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně 23. 10. 2017 

 

 

 

 

 


