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Vypracoval: Mgr. Gordon Brei, ředitel školy  

Školská rada schválila dne: 17.října 2019 

Pedagogická rada projednala dne:  23. října 2019 
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HODNOCENÍ  ČINNOSTI ŠKOLY 
 

Ve škole v budově na Lidické pracovaly ve školním roce 2018/2019 od 1. ročníku  po 9. ročník 

celkem 3 třídy, 43  žáků, 3 třídní učitelé, 2 netřídní učitelé, 1 asistent pedagoga, školní metodik  

prevence, výchovná poradkyně, zástupce ředitele školy.   

 Ve dvou třídách mateřské školy bylo zapsáno celkem 9 dětí. V mateřské škole pracovaly 

s dětmi 4 učitelky, speciální pedagožky a 2 asistentky pedagoga pro děti se zdravotním postižením. 

Práce v mateřské škola byla po celý školní rok smysluplná a na dětech byl vidět na konci školního 

roku obrovský pokrok. 5 dětí předškoláků ukončilo v tomto školním roce předškolní vzdělávání a 

zahájilo povinnou školní docházku, 3 z nich ve třídách pro žáky s PAS na Vídeňské. 

 Kmenovou budovou byla jako v minulém školním roce budova na Vídeňské 244/26 a budova 

Lidická 6a zůstala odloučeným pracovištěm. 

 V budově na Vídeňské pracovalo ve školním roce 2018/2019 od přípravné třídy základní 

školy po 2. ročník praktické školy celkem 9 tříd, 9 dětí v přípravné třídě, 66 žáků základní školy a 12 

studentů praktické školy dvouleté, 9 třídních učitelů, 5 netřídních učitelů, 5 asistentů pedagoga, dále    

1 zástupkyně ředitele školy, 1 výchovná poradkyně, 1 ICT koordinátorka a 2 vychovatelky školní 

družiny. 

 

Členové školské rady: 

1. Ing. Jan Sochor zástupce zřizovatele (předseda školské rady)  

2. Daniel Kikta zástupce zřizovatele  

3. Bedřich Toman zástupce zřizovatele  

4. Mgr. Viera Bučková zástupce učitelů ( zapisovatelka)  

5. Mgr. Bohumil Novotný zástupce učitelů (místopředseda školské rady)  

6. Bc. Drahomíra Králová, zástupce učitelů  

7. Josef Dirda, zástupce rodičů  

8. Alena Lanyová, zástupce rodičů  

9. Olga Ferbárová, zástupce rodičů 

 

Školská rada se v tomto školním roce sešla v souladu se zákonem dvakrát. Na svých zasedáních 

schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2017/2018, Zprávu o hospodaření příspěvkové 

organizace za rok 2018 a projednala nové úpravy ve školním vzdělávacím programu, který je platný 

od 1. 9. 2018, nové směrnice školy, školní řád a rozpočet školy na rok 2019. Činnost školské rady je 

úzce spjata s činností odborové organizace. Místopředseda školské rady je zároveň i předsedou ZO 

ČMOS. Vztahy mezi vedením školy a oběma výše uvedenými orgány mohu označit jako velmi 

vstřícné a fungující na bázi vzájemné spolupráce. 

  

V celém školním roce pokračovali všichni učitelé v práci na úpravách školního vzdělávacího 

programu zejména pro II. stupeň základní školy, který bylo potřeba aktualizovat dle rámcových 

vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, pro základní vzdělávání – minimální výstupy, 

předškolní vzdělávání a základní školy speciální, od 1. 9. 2018 byla zrušena příloha upravující 

vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením,. Učitelé na obou pracovištích pracovali na školním 

vzdělávacím programu pro II. stupeň základní školy – minimální výstupy. Upřesňovali tématické 

plány učiva v jednotlivých předmětech, s časovým rozvržením do jednotlivých týdnů (učební plán), 

využitím učebních pomůcek, projektů a učebnic. Škola měla dva koordinátory školního vzdělávacího 

programu, a to jednoho pro I. stupeň, jednoho pro II. stupeň. Koordinátor ŠVP pro II. stupeň dohlížel 

na kompletaci školního vzdělávacího programu za celou školu. Školní vzdělávací program je zaveden 

již ve všech ročnících základní školy, základní školy praktické, speciální školy a dvouleté školy 

praktické. V tomto školním roce bylo nutné dokončit školní vzdělávací program pro II. stupeň, 

vycházející z RVP ZV s minimálními výstupy, abychom mohli žáky v souladu se zákonem vzdělávat. 

Pro I. i II. stupeň základní školy praktické byla zrušena příloha pro vzdělávání žáků s LMP. Školní 

vzdělávací program postupně překlápíme do webového rozhraní ČŠI s názvem Inspis. 
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Žáci obou pracovišť reprezentovali školu ve výtvarných a sportovních soutěžích. Reprezentace 

v obou oblastech byla i v tomto školním roce na výborné úrovni na obou pracovištích, žáci získali 

cenná umístění i v krajských kolech jednotlivých disciplín.  

Prezentace výtvarných a keramických prací si tradičně drží výbornou úroveň, což dokazují 

výsledky hodnocení v mnoha soutěžích a ohlasy veřejnosti. 

      

V průběhu školního roku prošlo školou mnoho studentů pedagogické fakulty oboru speciální 

pedagogika s různými kombinacemi a studentů oboru asistent pedagoga. Škola nosí čestný titul 

Fakultní škola pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. 

V měsíci červnu proběhla oslava 100. výročí založení školy týdnem otevřených dveří 

s výstavkou prací žáků a prohlídkou historických kronik a fotografií. Ke 100. výročí založení školy 

byla uspořádána Akademie v prostorách divadla „Buran teatr“ na Kanicové a byl vydán Almanach 

s historií školy a seznamem všech zaměstnanců od roku 1919. 

V měsíci červnu se dokončovalo stěhování budovy Lidická a poslední týden v červnu, kdy 

bylo vyhlášeno 5 dní ředitelského volna bylo stěhování zdárně ukončeno. 

V průběhu prázdnin byla dokončena rekonstrukce bytu školníka, nové výdejny stravy a jídelny 

a byly vymalovány všechny chodby, v každém patře v jiném odstínu barev.  

  

Zpráva  výchovného poradce a metodika prevence 
 
Metody použité  v našem programu: 
1. výukové (besedy, přednášky, filmy) 

2. pobytové akce (jedenkrát měsíčně polodenní  vycházky tříd do přírody,projekty…) 

3. skupinové práce (keramika,  kresby do soutěží „Stop drogy“, nástěnky atd.) 

 

Co se nám daří ? 
 

1. V naší škole realizujeme kroužky pro zájemce (výtvarný - keramika, stolní tenis, zpěv, šachy-dáma, počítače, 

čtyřlístek a sportovní) s cílem naučit děti, že jsou i  jiné příjemné možnosti trávení volného času, než je televize, 

parta a ulice atd. Velmi atraktivní je počítačový kroužek, který stále láká mnoho dětí i v mimoškolní době.  

 

2. V prostorách naší školy jsou vybudovány nástěnky s výtvarnými pracemi dětí na téma „Život bez drog“, se 

základním esteticko - informačním sdělením. Rovněž je vybudován portál metodika prevence a výchovného 

poradce, který informuje a poskytuje důležité údaje všem zájemcům a to i z řad rodičů našich žáků. 

 

3. V  průběhu školního roku se v hodinách VO, Př, Z žákům všech ročníků zařazují témata „drogy, šikana, 

kriminalita, sex, harašení“, kde se děti formou hry a rozhovoru poučují jak postupovat při řešení různých 

problémů (kontaktní telefonní čísla a adresy) nacvičuje se „technika odmítání“. 

 

4. Bohužel zvyšuje se obecně problém experimentování, nebo zneužívání drog. Na půdě naší školy, prozatím 

nebyl zaznamenán ani ve skryté formě.  

 

5. Ve vyučovacích hodinách VO, Př, Z věnuje metodik prevence rizikového chování výuky tzv. kruhům – 

pohovorům a vkládání krátkých sekvencí o drogové problematice. 

 

6. Metodik prevence společně má vyhrazen čas pro žáky, kteří vyžadují zvýšenou péči. Těmto žákům je věnován 

prostor pro řešení jejich problémů (speciálně-pedagogická diagnostika etopedická). 

 

7. Žáci jsou soustavně opakovaně seznamováni s případem úmrtí v době letních školních prázdnin 2004 našeho 

bývalého žáka, který zemřel na předávkování blíže neurčené návykové látky. Je třeba neustále toto citlivé téma 

s žáky ožívat a rozebírat, nikoli zastrašovat. 

 

Co se nám nedaří ? 
 

Spolupráce s rodiči - třídních schůzek se zúčastňuje sotva třetina rodičů. Rovněž se nedaří odvrátit žáky od 

užívání tabákových výrobků (věk žáků užívajících tabákové výrobky je velmi nízký). 
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V oblasti záškoláctví v souvislosti s novým zákonem o sociální potřebnosti, nastaly podle očekávání výrazné 

změny k lepšímu, avšak na některé případy je třeba hledět jako na kategorie skrytého záškoláctví, tyto jsou 

řešeny u výchovné komise, kterou svolává ředitel školy několikrát do roka. 

Nárůst agresivity, násilí, užívání vulgarit, nekázně a poklesu vztahu žáků k autoritám má stále stoupající 

tendenci. 

Je zaznamenán i opětovný vzrůst záškoláctví, zejména skrytého. 

 

PŘEHLED AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019  

 

Září 

Konzultační schůzka s ředitelem školy a  výchovným poradcem k návrhu činnosti a  

společného postupu při plnění úkolů a vypracování minimálního preventivního programu. 

Pravidelné schůzky a společný postup s výchovnou poradkyní a zástupkyní vedení školy.  

 

Na naší škole aktivity budou prevence zaměřené na 3 roviny: 

A. -  žáci 

B.  - učitelé 

C. –  rodiče  

 

A. 

Žáci 

Nadále pokračujeme cílenou nabídkou v přípravě besed, která souvisí s cílem našeho ŠVP –„Škola pro život“  

 

 Podpory zdraví, osobní odpovědnosti za své fyzické a psychické zdraví,  

 Změna nezdravých návyků ve výživě,  

 Omezení kuřáctví, účelné využití volného času,  

 Pohodu školního a rodinného prostředí 

 Klidné pracovní prostředí ve škole, dobré vztahy mezi žáky a učiteli 

 Potlačení zneužívání návykových látek 

 Vzájemná komunikace ve třídě 

 Zaměřený na sebedůvěru, sebehodnocení, a vzájemné vztahy 

 Hygiena a zdravý životní styl 

 

B. 

Učitelé 

 Nabídka materiálů o SPU a možnostech pro vyučující 

 Nabídka materiálů MŠMT  

 MP k omlouvání absencí a školní řád a jeho aktualizace 

 Schůzky a pravidelné konzultace s třídními učiteli dle aktuálních požadavků 

 Zjištění rizikových oblastí 

 Požadavky vyučujících na výukové a vzdělávací programy 

 Pedagogické rady a provozní porady 

 

Dne 21. března 2017 schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy metodický materiál s názvem 

„Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a školských 

zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové metodické podpory a 

práce s rodinou a školou či školským zařízením“. 

 

Materiál je samostatnou přílohou č. 22 dokumentu MŠMT „Metodické doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí a mládeže“ č. j.: 21291/2010-28. 

 

Učitelé byly proškoleni v rámci nové legislativy a to v Metodickém doporučení Č.J.: MSMT-5217/2017-1 

Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže – příloha č. 22 včetně krizového 

plánu. „Dodržování pravidel prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s PAS ve školách a 

školských zařízeních za účelem zajištění bezpečnosti a ochrany jejich zdraví. Nastavení systémové podpory a 

práce s rodinou a školou či školským zařízením. 

Dne 20. 12. 2017 projednala porada vedení MŠMT aktualizované přílohy Metodického doporučení k primární 

prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, č.j. 21291/2010-28: 
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přílohu č. 7 – Kyberšikana, přílohu č. 10 – Vandalismus a přílohu č. 11 – Záškoláctví (viz příloha). 

Aktualizované přílohy budou zítra zveřejněny na webových stránkách MŠMT. 

  

Dále byly učitelé v uplynulém školním, roce proškoleni v rizikovém chování – hazardní hry a příloa MP MŠMT 

k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních.  

 

„CO DĚLAT, KDYŽ – INTERVENCE PEDAGOGA“ 

Rizikové chování ve školním prostředí – rámcový koncept 

Příloha č. 21 

Název: Hazardní hraní 

 

C. 

Rodiče 

1.  Seznámení rodičů s úředními hodinami prostřednictvím třídních učitelů, telef.        

     kontakty 

2.  Seznámení rodičů s aktivitami školy nad rámec výuky- iskola, nástěnka, projekty…  

 

Další průběžné úkoly 

Září 

 Průběžné vypracování ind. pohovorů s žáky jednotlivých ročníků - diagnostiky. 

 Informace o práci s žáky v jednotlivých ročnících řediteli školy 

 Projednání návrhu plánu profesních a praktických činností a exkurzí v novém   školním roce v rámci 

ČSP, závěry z pracovní schůzky metodického zařízení ČSP monitoring učilišť, požadavky přijetí, 

informace z ÚP 

 Práce s informacemi  

 Pravidelné hodnocení prospěchu a chování spolu s třídními učiteli 

 Spolupráce s odborem prevence PČR zapracování do aktivit min. preventivního programu podle 

ročníků 

 Příprava společných besed a workshopů s učiteli pro jednotlivé ročníky a dle výběru žáků a třídních 

učitelů 

 Spolupráce s pracovníky jednotlivých OSPOD-u, PČR a dalšími 

 Spolupráce s pracovníky participujících na řešení vých. vzdělávacích problémů žáků. 

 

Říjen  

 Postupné zmapování problémových žáků v jednotlivých třídách, /individ/. přístup,/….. 

 Jiné metody práce – doporučení  literatury… 

 Konzultace s jednotlivými třídními učiteli, nástin společného postupu, 

 Individ. plány výuky – konzultace… 

 Využívání školních výukových programů DUM na počítačích v rámci hodin VO, příp. ČSP, 

 Čj –  vyplnění dotazníku, životopis, tiskopis z ÚP… ind. diagnostiky 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky, vstupy 

 Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Růskovou 

 Průběžné info řediteli školy o problémových žácích 

 Výchovné komise 

 

Listopad 

 Stálá spolupráce s orgány podílejícími se na řešení problémových žáků 

 Společná beseda s třídním učitelem a rodiči – učební obory – nabídka 

 Průběžné informace řediteli školy o řešených žácích, 

 Evidence problémových žáků 

 Pohovory s problémovými žáky a rodiči 

 Exkurze – OU Lomená, OU Gellnerova, příp. podle možnosti jinde / trh práce nabídky, způsoby 

hledání, další tematický okruh, který umožní v rozhodování volby dalšího vzdělávání a pozdějšího 

uplatnění/. 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky, vstupy Hasičský sbor 

 Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Růskovou  

 Průběžné info řediteli školy o problémových žácích 

 Výchovné komise 

mailto:vedenividenska@post.cz


Č.j. 289/10/2019         

IČ                   DIČ                  Telefon kanc.      Tel. ředitel           E-mail                                     Bankovní spojení       www stránky 

44993633      CZ4499633       543248940           543248940                                                    66339621 / 0100         www.videnska.cz 
                                       731507324       731507323           vedenividenska@post.cz  

 

 

Prosinec 

 Korekce pro volbu povolání s žáky a rodiči, 

 Beseda v 8. a 9. ročnících a orientace na vhodné zaměstnání 

 Individuální pohovory s vycházejícími žáky 

 Stálá spolupráce s třídními učiteli, rodiči a žáky 8. + 9. ročníků 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky, vstupy 

 Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Růskovou  

 Průběžné informace řediteli školy o problémových žácích 

 Výchovné komise 

 

Leden 

 Kontrola školní docházky, vyhodnocení, řešení jednotlivých problémů se žáky 

 Pohovory s žáky a rodiči 

 Informativní schůzka s rodiči vycházejících žáků 

 Informace o vhodném zařazování žáků do učebních oborů 

 Spolupráce s Policií ČR a Městskou Policií – přednášky, vstupy 

 Konzultace s výchovnou poradkyní Mgr. Miroslavou Růskovou 

 Průběžné informace řediteli školy o problémových žácích 

 Výchovné komise 

 

Únor  

 Průběžné vypracování ind.  pohovorů s žáky jednotlivých ročníků - diagnostiky. 

 Informace o práci s žáky v jednotlivých ročnících řediteli školy 

 Projednávání návrhu plánu profesních a praktických činností a exkurzí v novém školním roce v rámci 

ČSP, závěry z pracovní schůzky metodického zařízení ČSP.     

 Monitoring učilišť, požadavky, přijetí, informace z ÚP, IPS 

 Práce s informacemi – nové aktuální nabídky v rámci jednotlivých OU, ÚP 

 Pravidelné hodnocení prospěchu a chování spolu s třídními učiteli 

 Spolupráce s odborem prevence PČR zapracování do aktivit  minim. preventivního programu podle 

ročníků 

 Příprava společných  besed a workshopů s učiteli pro jednotlivé ročníky a dle výběru žáků a třídních 

učitelů 

 Spolupráce s pracovníky jednotlivých OSPOD-u, PČR a dalšími pracovníky participujících na řešení 

vých. vzděl. problémů žáků. 

 Konzultace s výchovnou poradkyní a metodikem prevence 

 Výchovné komise 

 

Březen 

 Postupné zmapování problémových žáků v jednotlivých třídách, (individuální přístup). 

 Jiné metody práce – doporučení literatury a příprava na přijímací zkoušky… 

 Konzultace s jednotlivými třídními učiteli, nástin společného postupu, 

 Individuální plány výuky – konzultace… 

 Využívání školních výukových programů na počítačích 

 V rámci hodin VO, příp. ČSP, Čj – vyplnění dotazníku, životopis, tiskopis z ÚP… 

 Individuální diagnostiky 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky, vstupy 

 Konzultace s výchovnou poradkyní a metodikem prevence  

 Průběžné informace řediteli školy o problémových žácích a příprava školních  projektů 

 Výchovné komise 

 

Duben 

 Stálá spolupráce s orgány podílejícími se na řešení problémových žáků 

 Poslední společná beseda s třídním učitelem a rodiči – učební obory – nabídka 

 Průběžné informace řediteli školy o řešených žácích, přijímacích zkouškách 

 Evidence problémových žáků 
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 Pohovory s problémovými žáky a rodiči 

 Přijímací zkoušky (trh práce nabídky, způsoby hledání další tematický okruh, který umožní 

v rozhodování volby dalšího vzdělávání a pozdějšího uplatnění). 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky, vstupy 

 Průběžné konzultace s výchovnou poradkyní a metodikem prevence 

 Průběžné info řediteli školy o problémových žácích a výsledků přijímacích zkoušek       

 Výchovné komise 

 

Květen 

 Stálá spolupráce s orgány podílejícími se na řešení problémových žáků 

 Sumarizace a evidence úspěšných žáků v přijímacím řízení 

 Průběžné informace řediteli školy o řešených žácích, výsledků přijímacích zkoušek 

 Evidence problémových žáků 

 Pohovory s problémovými žáky a rodiči 

 Vyřizování formalit u přijatých žáků (trh práce nabídky, způsoby hledání, další tematický okruh,   který 

umožní v rozhodování volby dalšího vzdělávání a pozdějšího uplatnění). 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky vstupy. 

 Průběžné konzultace s výchovnou poradkyní a metodikem prevence.  

 Průběžné info řediteli školy o problémových žácích a výsledků přijímacích zkoušek   

 Výchovné komise 

 

 

Červen 

 Kontrola školní docházky, vyhodnocení, řešení jednotlivých problémových žáků problémů se žáky 

 Pohovory s žáky a rodiči a školní výlety a akce 

 Zpracování závěrečných zpráv metodika prevence a výchovného poradce 

 Informace o vhodném zařazování žáků do učebních oborů 

 Spolupráce s Policií a Městskou Policií – přednášky, vstupy 

 Konzultace s výchovnou poradkyní a metodikem prevence  

 Průběžné informace řediteli školy o problémových žácích 

 Výchovné komise 

 

V uplynulém školním roce na naší škole bylo k řešení: 4 výchovné komise 

 

Metodik prevence se v průběhu školního roku sešel 4x s okresním metodikem prevence na informační schůzce 

základních škol, k řešení koncepčních otázek. 

 

Pohovory s rodiči jsou vedeny třídními učiteli, kteří vedou záznamy o pohovoru. Tímto se mnohdy vyřeší 

problémy, jak v omlouvání absence, tak kázeňské problémy a rodiče se tak aktivně zapojují do výchovy svých 

dětí. 

 

 

Zprávy koordinátorů EVVO 
 

 Byly uskutečněny vycházky a exkurze do Žebětína,  prohlídka stájí, péče o koně a krmení koní. 

 Byl uskutečněn projekt s pracovníky ČČK – Brno město , 1.pomoc teoreticky i prakticky. 

 Proběhla soutěž Sbíráme s panem Popelou, sběr starého papíru a jeho odvoz. 

 Byly uskutečněny vycházky do přírody, ochrana studánky, krmení ptactva před zimou. 

 V červnu  byl pro žáky  1.st. uskutečněn výlet na přehradu, přírodovědné hry a jízda lodí. 

 V rámci výtvarné výchovy žáci pracovali a využívali plasty, kartony a malovali díla zaměřená na 

ochranu přírody. 

 Výjezdy žáků na kozí farmu v Opatovicích se nemohly uskutečnit , protože nebylo k dispozici školní 

auto.  

 V zimních měsících byly uskutečněny vycházky dětí do Lužánek zaměřené na pozorování ptactva , 

krmení prasátek v chovatelském koutku. 

 Vycházky do Podkomorských lesů byly zaměřeny na tematickou hru YETTI 

 Bylo splněno stěhování  venkovní keramiky ze školního dvorku na Lidické ulici 
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 Tematický celek Zásady chování při živelných pohromách probíhá průběžně ve výuce 

 Na závěr školního roku proběhla beseda s hasiči , prohlídka jejich pracoviště.na Lidické 

 

VYHODNOCENÍ PLÁNU ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY, VZDÉLÁVÁNÍ A OSVĚTY (EVVO) ZA 

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

K dlouhodobým cílům, které byly v rámci EVVO stanoveny řadíme: 

 

Vést žáky k poznávání rozmanitosti přírody a životního prostředí, 

zapojovat žáky do řešení problémů souvisejících s problematikou životního prostředí, 

vést žáky k praktickým činnostem souvisejícími s údržbou okolí školy, 

využívat nabídek různých ekologických organizací. 

 

Konkrétní předmět Environmentální výchova je realizován učebním plánem pro Praktickou školu dvouletou. V 

dalších ročnících není výuka environmentální výchovy zabezpečena přímo výukovým předmětem, ale je 

začleňována do celého průběhu výchovně vzdělávacího procesu a to formou průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů. 

V jednotlivých vzdělávacích oborech jsou jako průřezová témata na 1. a 2. stupni tyto základní tematické 

okruhy: 

Ekosystémy, 

Základní podmínky života, 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí, 

Vztah člověka k prostředí. 

 

Ekosystémy 

Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů – Prvouka, Přírodopis, Rodinná výchova, Výtvarná 

výchova, Tělesná výchova, Pracovní výchova a projektu Třídění odpadu. 

 

Základní podmínky života 

Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů – Český jazyk a jazyková komunikace, Přírodopis, 

Chemie, Tělesná výchova, Pracovní výchova a projektu Třídění odpadu. 

 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí 

Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů – Prvouka, Přírodověda, Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, 

Rodinná výchova, Chemie, Výtvarná výchova, Pracovní vyučování, Český jazyk a jazyková komunikace a 

projektu Třídění odpadu. 

 

Vztah člověka k prostředí. 

Tematický okruh je integrován do vyučovacích předmětů – Přírodopis, Zeměpis, Fyzika, Chemie, Prvouka, 

Tělesná výchova, Pracovní vyučování, Výtvarná výchova a projektu Třídění odpadu. 

     

LamaCentrum – programy tohoto centra hojně a pravidelně navštěvují žáci s poruchou autistického spektra, tj. 

třídy AT1 a AT2, 

Zahrada Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – žáci se zúčastnili výukových programů: Polní 

plodiny, Ovoce a Zelenina, 

Moravské zemské muzeum – Vánoční příběh a Fauna Moravy pro nejmenší, 

Jižanský dvorek a Biotop – malá městská ZOO a biotop v centru Brna, 

Spalovna Brno – exkurze, kde se žáci dověděli o cestě odpadu, 

Lužánky, pobočka Lidická – realizovány programy České Velikonoce, Bylinky a Kytičková a zvířátková 

exkurze, 

Obora Holedná – do obory žáci zavítali během svých výletů společně s učiteli, ale byly zde realizovány i 

přímo výukové programy, které zaštiťují Lesy města Brna a.s., 

Zdravá 5 – nově se škola zapojila do projektu Nadačního fondu Albert, který je zaměřen na zdravé stravování, 

Projekt Třídění odpadu – tradiční je již zapojení naší školy do projektu Třídění odpadu, kdy jsou na chodbách 

obou pater umístěny kontejnery na plasty a papír. 
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V rámci vyučování se během školního uskutečnilo několik vycházek do přírody a dalších zajímavých lokalit v 

Brně – Brněnská přehrada, Hády, okolí řeky Svratky, Kamenný vrch s kvetoucími konikleci, Červený kopec a 

mnohá další významná místa. 

Bohužel některé z výukových programů se kvůli změnám v pořádající organizaci nemohli uskutečnit 

(EkoCentrum) a jiné programy neproběhly z důvodů finančních, kdy žáci nepřinesli požadovanou částku. 

Při výběru vhodných výukových programů jsme se snažili kromě vhodnosti tématu vybírat takové programy, 

které jsou nejlépe zadarmo, popř. nejsou tak finančně náročné. 

 

Další aktivity podporující EVVO 

 

V průběhu roku byly žákům připomínány různé významné dny s ekologickou tématikou, mezi  které mj. patří 

Evropský den bez aut, Den stromů, Mezinárodní den biologické rozmanitosti, Světový den vody, Den bez cigaret 

a také Den Země, s nímž byl spjat také školní projekt prolínající se několika postupnými ročníky. 

Bez zmínky nesmí zůstat ani Škola v přírodě, které se zúčastnili především žáci s poruchou autistického spektra. 

 

Výtvarné činnosti a soutěže 

 

Moje veličenstvo kniha – soutěž o nejhezčí knihu pořádá každoročně EkoCentrum Brno. Kolektiv žáků PŠ 1 

vytvářel vlastnoručně knihu s přírodních materiálů a odpadů inspirovanou vývojem a životem motýla. 

Mé toulky za zvěří – Českomoravská myslivecká jednota vyhlásila výtvarnou soutěž, kde měly děti zachytit 

zážitky, které získaly při svých toulkách přírodou a při poznávání naší zvěře. 

 

Cíle EVVO se během školního roku plnily průběžně. Všichni vyučující vhodně zařazovali témata 

environmentální výchovy do výuky a uskutečnila se rovněž celá řada exkurzí a výstav. 

 

 

Zpráva ICT koordinátora 

 
Hlavní úkoly a cíle ICT na škole: 

 Postupná obnova staršího IT zařízení, operačních systémů, software (PC v PU1, PC sborovna,  PC v AT 1 a 

AT 2, notebook HP). 

 Zajistit kvalitní signál příjmu Internetu (Wi-Fi) do všech tříd (především vzdálenějších od Wi-Fi zařízení). 

 Dlouhodobý cíl – zakoupení počítačových stolů a odpovídající židle.  

 ICT koordinátor a vedoucí Metodického zařízení Informatiky koordinuje výuku v odborných učebnách 

(PU1, PU2, U3), nákup a konzultace vyučujících ohledně nákupu výukových programů, nákup IC techniky. 

Implementace a seznamování s novými výukovými programy a ICT. 

 Spolupráce se správcem počítačových učeben a jejich údržbu, který zajišťuje outsourcing a ICT koordinátor 

(dohoda na práci).  

 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 implementován SW Microsoft Office (PC sborovna, PC hospodářka, notebook HP) dále byl 

implementován operační systém Windows 10 (PC sborovna, notebook HP). Dále byl zakoupen a 

implementován SW Stravné (1 licence – umístění na 2 PC (umožněno na 1 rok)). Byl zakoupen a 

implementován nový PC. 

 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). 

 Dlouhodobý cíl zatím nebylo možné realizovat – zakoupení počítačových stolů a odpovídající židle do 

PU2. 
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 Koordinace výuky v počítačových učebnách PU1, PU2 a v učebně U3 probíhala bez problému. 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 a další SW, který není plně 

funkční. Od ledna 2018 nám zajišťuje správu ICT a jejich údržbu společnost K-net Technical International 

Group s.r.o. 

 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 internetu“, máme základní informace a odkazy na webové stránky k danému 

tématu na školních webových stránkách. K této problematice probíhaly preventivní programy v rámci 

Společnosti Podané ruce o.p.s. a Preventivně informačním oddělením MP Brno. 

 Od 1. 1. 2018 došlo ke sloučení škol Vídeňská a Lidická. Na základě toho došlo k přemístění některého 

zařízení ICT a SW na DD Jílová 13, Brno, který byl od naší školy osamostatněn. Jedná se o zařízení 2 PC, 

2 notebooky, tablet, 2 MF-tiskárny. SW, který byl nainstalován v daných zařízeních. SW stravování a další 

SW, který byl nainstalován na PC v DD. 

 GDPR, který je platný od 25. 5. 2018, máme potřebná opatření – přístup k serveru, informační systém 

školy, zabezpečení PC, kódování flash disku, zasílání dokumentace – datová schránka. 

 

ASISTENTI PEDAGOGA 

 
  Asistenti pedagoga pracují na škole již roku 2003. Přetrvává kladné hodnocení jejich práce, 

vztahu ke kolektivu všech zaměstnanců, zejména pak k dětem. 

Vychází vstříc učitelů, dětem i rodičům, systematicky řeší problémy a ve svém důsledku si 

plní beze zbytku své úkoly, denně je probírají s vyučujícími, VP, metodikem prevence i s ředitelem 

školy. 

Je jisté, že asistenti pedagoga ve všech třídách a u všech žáků na naší škole se pomalu stávají 

nepostradatelnou součástí výchovy a vzdělávání. Jsou velkým přínosem pro školu. Novinkou je, že o 

zřízení pozice asistenta pedagoga již není potřeba žádat o souhlas krajský úřad. 

Důležitou součástí jsou i 2 asistentky pedagoga, které již od roku 2009 pracují v mateřské 

škole pro děti s diagnózou PAS. Jejich práce je nepostradatelná pro speciální pedagožky, které ve 

třídách pracují. 

 

Údaje  o  výsledcích   inspekce  provedené  ČŠI 

 
       20.3.1996 byla provedena inspektorem Mgr. Věrou Vojtovou inspekce s cílem: 

Hodnocení úrovně řízení  školy v oblasti  plánování, organizace a kontroly. 

Iniciátorem byla ČŠI. 

  

11.5.1998 byla provedena inspektorem Mgr. Věrou Vojtovou a Bc. Libuší Parmovou tématická 

inspekce: Přípravná třída pro děti ze sociokulturně znevýhodněného prostředí. 

 

Komplexní  inspekce se konala v termínu  8. – 11. ledna 2002. 

Závěr:  Průběh a výsledky vzdělávání jsou hodnoceny jako velmi dobré, jeho podmínky  jako 

průměrné. 

 

18. – 19. 9. 2007 proběhla ve škole inspekce zaměřená na kontrolu využívání finančních 

prostředků státního rozpočtu poskytnutých podle ustanovení § 160 až § 163 školského zákona 
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na program „Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním 

znevýhodněním“ pro rok 2006 a školní rok 2006/2007.  

ČŠI neshledala žádné nedostatky a všechny údaje odpovídaly aktuálnímu stavu. 

 

V prvním pololetí školního roku 2009/2010, 24. 11. 2009 byla provedena kontrola Českou 

školní inspekcí v oblasti vedení dokumentace školy ve smyslu ustanovení § 28, odst. 1, písm. a), 

b), c), d) a odst. 2 školského zákona za školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010 a 

kontrola plnění povinností ředitele školy podle ustanovení § 164, odst. 2, písm. a), c), e) 

školského zákona za školní roky 2007/2008, 2008/2009 a 2009/2010.  

Ani v jedné oblasti kontroly nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. 

 

Ve 2. pololetí proběhla ve škole kontrola ČŠI zaměřená na žáky základní školy speciální v 

termínu 31. 1., 1. 2. a 7. 2. 2011.  

Závěry inspekce: Školní vzdělávací program je vypracován v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní školu speciální. Řízení školy je efektivní. V 

ekonomických podmínkách školy nebyla zjištěna rizika, která by ovlivňovala realizaci ŠVP 

ZŠS. Personální podmínky zajišťující vzdělávání žáků se SMP jsou dobré a ředitel podporuje 

další vzdělávání všech pedagogických pracovníků. 

 

2. 11. 2015 Česká školní inspekce. Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského 

zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb, vykovávaná podle ustanovení § 174, odst. 2, písm. d) školského 

zákona, ve znění účinném v kontrolovaném období, zaměřená na zařazování žáků do 

vzdělávacích programů. Nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona 

 

Ani v jedné oblasti kontrol ČŠI nebylo zjištěno porušení ustanovení školského zákona. 

 

KONTROLY  PROVEDENÉ  VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019 

 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhla ani v jedné z budov žádná kontrola.   
     

Úkoly pro školní rok  2019 – 2020 
 

Nechat rediagnostikovat všechny žáky školy ve školském poradenském zařízení 

podle nových pravidel se stanovením stupně podpůrných opatření a využití 

doporučených podpůrných opatření. 

Realizovat schválený projekt výzvy MŠMT v rámci šablon II VVV. 

Pravidelná kontrolní a hospitační činnost vedení školy zaměřená na kvalitu výuky 

jednotlivých vyučujících a dodržování povinností vyplývajících z náplně práce 

jednotlivých zaměstnanců školy. 

 

ZÁVĚR: 

 

Školní rok 2018/2019 hodnotím jako velmi úspěšný jak v systému řízení tak            

i fungování naší školy. 

Bez komplikací proběhlo předání inventáře mateřské školy a budovy školy i 

přestěhování jejího vybavení na Lidické, včetně veškeré dokumentace zaměstnanců i 

dětí. Celkové klima na pracovišti Vídeňská se zklidnilo a pedagogický sbor i 

nepedagogové obou pracovišť úzce spolupracují. 

Byla dokončena rekonstrukce bytu školníka, výdejny stravy a jídelny na 

Vídeňské, všechny chodby byly přes prázdniny vymalovány. 
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Dokladem dobré práce celého učitelského sboru i nepedagogických pracovníků 

jsou i výsledky  kontrol a inspekčních zpráv ČŠI. Domnívám se, že celkové klima školy 

je uvolněné, mnoho věcí se podařilo zlepšit. 

Vzhledem k tomu, že vše bude probíhat již pouze v jedné budově, bude i 

organizace školy mnohonásobně zjednodušená a zbude více času na kontrolní a 

hospitační činnost, na kterou se v průběhu stěhování a převádění majetku a budovy 

školy nedostával dostatek času. 

 

 

 

 

 

 

      V Brně, 9. 10. 2019                                             ….…………………….. 

                                                                                 Mgr. Gordon Brei 

                                                                                        ředitel školy  
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