
Výroční zpráva
 školní rok 2017/ 2018

Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno, 

nám. Republiky 10,

příspěvková organizace

1.0 Základní charakteristika školy:

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
      Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno, nám. Republiky 10, příspěvková  
      organizace

1.2 Zřizovatel školy: Magistrát města Brna, městská část Brno- sever

1.3 Ředitel školy: Danuše Filipinská, PaedDr.
                              Simona Pokorná, Mgr. od 1. 8. 2018

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 
       Škola základní úplná s mateřskou školou

1.5 Kontakty:
      Telefon    ZŠ: 545576794              MŠ: 5451212408               ŠD: 545575706
      e-mail: vedeni@zsnamrep.cz                 http: www.zsnamrep.cz

1.6 Úplná/neúplná škola

Počet
tříd

Počet
ročníků

Počet
žáků

Průměrný
počet 

žáků na třídu

Kapacita 

1.stupeň 6 5 105 17,5

2.stupeň 4 4 70 17,5

Celkem 10 9 175 17,5

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 14. 10. 2005
Předseda a členové ŠR:  
předseda -  MUDr. Veronika Svěráková
členové -    Mgr. Zuzana Bartůšková- pedagog, 
                   Mgr. Zdenka Tůmová- za ÚMČ

1.8 Školní vzdělávací program 

Název vzdělávacích 
programů

Číslo jednací Ročník

ŠVP ZŠ J. A. Komenského a 
MŠ Brno, nám. Republiky 10

277/ 2007 1. -  9.

mailto:vedeni@zsnamrep.cz


ŠVP PV: Ruku mi dej a 
půjdeme poznávat svět

564/ 2008 předškolní vzdělávání

Jiné specializace, zaměření: 

cizí jazyky, výuka češtiny pro děti s OMJ

1.9 Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu 
Z  17-01

Poče
t

Počet strávníků
děti  
a žáci  

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci

ostatní
*

L 13 ŠJ výdejna ZŠ 1 75 14 0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 30. 6. 2018

Fyzické osoby 1
Přepočtení na plně zaměstnané 0,63

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy 

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí počet vychovatelů kapacita

celkem 2 48 fyz. 2 / 
přepoč.  1,75

Z činnosti ŠD: ŠVP pro ŠD, projekt Sportovci do škol, výtvarné kroužky, PC v Amavetu, soutěže...

1.12 Školní klub, který je součástí školy

ŠK počet 
oddělení 

počet dětí počet vychovatelů kapacita

celkem ------------
Z činnosti ŠK:

2.0 Údaje o pracovnících školy

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

  Přepočtený / 
fyzický

%

Celkový počet pedagogických pracovníků 13,63/ 16 100
z toho odborně kvalifikovaných 12,06/ 13 81,25

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: 0

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 5

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 6



2.2 Věkové složení učitelů

Věk Učitelé
Muži Ženy

do 35 let 2 4
36-50 let - 5
51 a více - -
Pracující důchodci nepobírající důchod - -
Pracující důchodci pobírající důchod - 5
Celkem 2 14
Rodičovská dovolená - 3

2.3Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický):  1,25/ 2
z toho a) asistent pedagoga:  1,25/ 2

       b) osobní asistent:
       c) školní asistent:

            d) doučovatel: 
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků

Zdravotní,BOZP,PO 4
Přírodní vědy, ekologie 2
Práce s talenty, projektová výuka, 
poradenství, spolupráce

2

Inkluze do škol 5
Prevence násilí, subkultury 2
Právní vč. GDPR 6

Celkem 21

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků

Ročník Počet 
žáků

Prospělo s
 vyznamenání

Prospělo    Neprospělo Opakuje

1. 28 14 6 4 2
2. 25 10 13 1 1
3. 17 9 7 1 1
4. 20 10 9 - -
5. 15 3 7 5 2

Celkem za I. stupeň
105 46 42 11 6

6. 21 12 6 2 2
7. 16 7 8 - -
8. 20 7 10 2 -
9. 13 3 9 1 -

Celkem za II.
stupeň

70 29 33 5 2

Celkem za školu 175 75 75 16 8

3.2 Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy



2 11 6,29
3 - -

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  140
        průměr na jednoho žáka: 125

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  x

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Gymnázium SOŠ SOU
4 leté 
studium

6 leté 
studium

8 leté 
studium

Počty přijatých žáků
5 1 - 6 1

3.6 Počet absolventů ZŠ

Ročník Počet žáků %
9. ročník 13
nižší ročník/5.ročník 3
Celkem 16

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   8
Důvody: stěhování, konflikty se žáky ze socio-kulturně znevýhodněného prostředí

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  8
Důvody: stěhování, rozšířená výuka jazyků, velmi dobré výsledky v začleňování dětí s OMJ  

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
nebyly

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
       nebyla
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:

16. 11. 2017 §82 odst. 2 písm. b zákona č. 258/2000 sb.
vyjádření ke stávající kapacitě školy- max. 190 žáků

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:

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 6 -
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 -
Jiné (přijetí, uvolnění z TV) 45 + 6 -

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
ŠPP- Školské poradenské pracoviště: vedoucí ŠPP/ ŘŠ
                                                             psycholog
                                                             speciální pedagog
                                                             výchovný porace
                                                             metodik prevence
                                                             metodik pro žáky s OMJ

6.1 Údaje o odborných pracovnících 

6.1.1 Počty

fyzický 
počet 

kvalifikace, 
specializace

dosažené vzdělání

výchovný poradce 1 VP VŠ
školní metodik prevence 1 speciální pedagog VŠ

úvazek kvalifikace, 
specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog 0.5 odborný psycholog VŠ
školní speciální pedagog 0,5 speciální pedagog    studující VŠ
6.1.2 Věková struktura

do 35let 36 – 50 let 51 leta více/z toho důchodci
výchovný poradce - - 1
metodik prevence - - 1/ 1
školní psycholog 1 - -
speciální pedagog 1 - -

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků 
výchovný poradce: odborné semináře (PPP, SPC, JmK)
školní metodik prevence: odborné semináře (PPP, SPC)
metodik pro žáky s OMJ: semináře OŠ JMK

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách

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

            RP MŠMT Podpora vzdělávání cizinců ve školách na rok 2018, modul 1- výuka

            přizpůsobená potřebám dětí a žáků- cizinců: úz: 33024

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):
            Dofinancování PP- vyloučené lokality, MMB
            Podpora činnosti ŠPP- MMB

6.3 Individuální integrace

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 
opatření

Autismus 6., 7., 8. 3 4, 2, 3



LMP

Celkem 3 ročníky 3

6.4 Skupinová integrace

Typ postižení Ročník Počet 
žáků

Stupeň podpůrného 
opatření

Celkem ----

7.1 Další údaje o škole 
viz příloha

7.2  Mimoškolní  a  volnočasové  aktivity  školy,  seznam  zájmových,  občanských,  případně  dalších
sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ... 

Kroužky při ZŠ

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků
Přírodní vědy 1 16
Sport, TV, turistika 2 29
Umělecké obory 2 20
Čeština pro cizince, 
přípravka na státní přijímací 
zkoušky- ČJ a M 5 31
Celkem 10 96

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů  

Název projektu a registrační 
číslo projektu 

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování-
Šablony pro MŠ a ZŠ I.  úz. 33063

Délka trvání projektu 1. 2. 2017- 31. 1. 2019

Operační program OP VVV, PO3

ZŠ a) jako žadatel 
       b) jako partner 
Celková výše dotace 848 170 Kč pro ZŠ a MŠ

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
smlouvy, datum 

9. 5. 2016

Stručný popis projektu Zvolená  témata-  podpora  inkluzivního  vzdělávání  a
spolupráce ZŠ, asistentství a rovný přístup

9.0 Zhodnocení a závěr:



Školní rok 2017/2018 se nesl ve znamení inkluzivního vzdělávání. Škola se stává stále více vyhledávanou 
rodiči a dětmi s OMJ. Důkazem je množství a rozličnost národností vyskytujícími se  na naší škole. 
Zastoupeny jsou zde děti vietnamské, mongolské, iránské, ukrajinské, ruské, slovenské národnosti, ale i děti 
z JAR. 
Problémem zůstává nepřipravenost těchto žáků na stupeň úrovně znalostí cizích jazyků v daných ročnících- 
anglický jazyk, který se učí naši žáci již od první třídy, a německý jazyk, který nastupuje od třídy šesté. 
Takovéto handicapy řešíme intenzivním doučováním nejen z projektu Prevence školní neúspěšnosti 
na základních školách ve městě Brně a z významné podpory MMB, ale i vlastní iniciativou.
Skvěle funguje ŠPP, které ulehčuje naši práci v této „vyloučené lokalitě“.
Ve velké oblibě jsou školy v přírodě, výlety a exkurze, jazykově- ozdravný pobyt u moře apod. 
Také za zmínku jistě stojí naší školou každoročně pořádaná soutěž pro MŠ a  1. st.. ZŠ všech brněnských i 
mimobrněnských škol.
Velmi bych chtěla vyzvednout výkon naší taneční formace, seskládané z dětí různého věkového složení, 
která v krajském kole taneční soutěže získala první místo.

 Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2017/2018

Školní metodik prevence: Mgr. Zdenka Hutárková

Podmínky školy: Jedná se o inkuzivní školu, která se snaží o bezproblémové začlenění žáků s OMJ, práce
s dětmi z tzv. nepodnětného prostředí v tzv. vyloučené lokalitě

Co se podařilo. Velmi dobrá komunikace s OSPOD.

Co se nám nedaří. Navázat spolupráci s některými rodiči problémových žáků.

V Brně dne: 15.9.2018

                                        
……………………………………………....................................................................................                      

                                    ředitelka školy

Za školskou radu:                 

Dne: 16. 10. 2018           ………………………………………………………..............................                    
                                                                           předsedkyně školské rady

Základní škola J. A. Komenského a MŠ Brno,
nám. Republiky 10, 614 00 Brno

stručný přehled akcí a soutěží ve šk. roce 2017/ 2018



Divadlo a film: - div. představení Divadlo Bolka Polívky
                          - filmové představení, kino Scala 
                          - divadelní představení Loutkové divadlo Radost
         - Divadýlko na Mikuláše, s MŠ
                          - koncert Poutníci

Výukové programy, výlety, exkurze: 
                                     Centrum Amavet- dopravní výchova
                                     Prales dětem
                                     CVČ Lipka

     Moravské muzeum- Fauna Moravy
                                     Biskupská diecéze- ván. pořad
                                     výlet Pernštejn
                                     ZOO Brno
                                     Planetárium
                                     Návštěvní hodina MŠ v ZŠ 
                                     SVČ Lužánky
                                     Bílý dům- Barma, Amazonia
                                     Jungle park Brno
                                     Divadlo B. Polívky- Kyberšikana
                                     Divadlo B. Polívky- MUDr. R. Uzel

     Bílý dům- Aljaška
                                     Exkurze SPŠCH
                                     Výstava ke 100. výročí vzniku ČSR
                                            BVV- Veletrh středních škol
                                      ÚP- volba povolání
                                      Finanční gramotnost
                                      Jump park
                                      Ocenění nejlepších žáků 
                                      Zeměpis. pořad- Planeta Země
                                            Jazyková animace
                                      Netradiční setkání s netradič. řemesly

        Sportovní den
                                      Anthropos
                                      Výpustek, Macocha, Mariánské údolí
                                      Výstava První republika

Soutěže:  English jungle
                Matematický klokan
                Soutěž pohybových skladeb AŠSK
                Pythagoriáda
                Přírodovědný klokan



                ZO, DO
                OČJ
                Výtvarné a literární soutěže
                Dějepisná olympiáda

Ostatní:  Vánoční dílny a Jarmark
                 Rozsvěcování stromku na nám. Republiky
                 Vystoupení ke Dni matek
                 Školní ples
                 Rozloučení s deváťáky
                 ŠVP Bohdalov
                 Výstava ovoce s ochutnávkou
                 Keramická tvorba ve škole
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