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1.0 Základní charakteristika školy 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29 

 

1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno - sever 

 

1.3 Ředitel školy: Mgr. Miloš Hrůza 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: 

 

Základní škola - počet žáků k 30. 9. 2011 - 493  

Mateřská škola – počet dětí - 50 

Školní družina – počet zapsaných 222 

Školní jídelna – výdejna 2x  – počet přihlášených strávníků ve školním roce byl cca. 420 
 

Odloučená pracoviště 
 

613 00 Brno, Jugoslávská 111/666 – školní družina 

613 00 Brno, Jugoslávská 126/682 – základní škola – 1. stupeň a školní družina, výdejna 

stravy 
 

  

1.5 Kontakty: 

 

telefon:  545428511 – kancelář,  

545428512 – ŘŠ,  

545428521 – MŠ,  

545428522 - ŠD 

fax: 545428510 

 

E-mail:  info@maskola.cz, hruza@maskola.cz, 

 

Webové stránky školy:  www.maskola.cz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:info@maskola.cz
mailto:hruza@maskola.cz
http://www.maskola.cz/
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1.6 Úplná škola k 30. 9. 2011 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 13 5 316 24,30 450 

2. stupeň 8 4 177 22,13 240 

 Celkem 
21 9 493 23,48 690 

   

 

  

 

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

Datum zřízení:  17. 1. 2006 

Předseda a členové ŠR:   Ing. René Retek – předseda  

 Ing. Ivan Svoboda  

 Mgr. Aleš Kratochvíl  

 
          

 
          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP „OD hraní k učení“ 79-01-C/01 1. – 9. 

   

   

   

   

 

Jiné specializace, zaměření:  

 

- přechod dětí předškolního věku do prvních tříd – Edukativně stimulační skupinky 

- výuka Aj od 1. ročníku ZŠ a účast v projektu města Brna Výuka angličtiny              

na vybraných školách ve městě Brně 

- jazykové zaměření vybraných skupin žáků druhého stupně 

- příprava žáků devátých ročníků na studium na středních školách 

- adaptační pobyty žáků šestých ročníků s ekologickým zaměřením 

- sportovní aktivity žáků ve škole i mimo školu, pravidelné LVK, Olympijský den… 

- rozvoj aktivit mimo vyučování   - činnost školního sboru, dramatické výchovy          

ve  formách zájmových útvarů, školního parlamentu,  

- individuální integrace žáků s vývojovými poruchami učení  

- informatika a využití výpočetní techniky, práce na Internetu 

- otevřená koncepce volitelných předmětů na II. st. 

- rozvoj styků s partnerskou školou v Badenu (Rakousko) 

- rozvoj výtvarných dovedností v keramických aktivitách 

- spolupráce s rodiči v rámci Klubu rodičů (občanské sdružení) 

- aktivity v Síti brněnských otevřených škol 

- aktivity v rámci projektu EU 1.1. Zkvalitnění environmentálního vzdělávání          

na Masarykově základní škole a Mateřské škole Brno, Zemědělská 29 a v rámci 

projektu 1.4. Zkvalitnění vzdělávání na Masarykově základní škole a Mateřské 

škole Brno, Zemědělská 29 
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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      

L 13  ŠJ – výdejna 2 418 36 0 

Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování  

Fyzické osoby 4 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,0 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 8 222 fyz.  8 / přepoč.  5,75 240 

 

Z činnosti ŠD: 

 

Jednotlivá oddělení ŠD pracovala v budovách Zemědělská 29, Jugoslávská 111 a Jugoslávská 

126. Celkem bylo otevřeno 8 oddělení. 

Program ŠD přispíval k cílenému ovlivňování volného času dětí. Konkrétními návrhy mohly 

děti ovlivňovat činnosti v ŠD. 

 

Letos jsme se účastnili obvodního kola lehkoatletického trojboje.  

Zúčastnili jsme se obvodní pěvecké soutěže Super Star. Do městského kola postoupila žákyně 

V. Staňková. Děti spolu s vychovatelkami vyráběli dárečky pro budoucí prvňáčky k zápisu. 

 

Uskutečnily se každý měsíc větší akce:   

Máme talent 

Karneval 

Z pohádky do pohádky 

Klání v obratnosti 

S čerty nejsou žerty 

Mikulášský rej 

Hry s víčky 

Super Star ŠD 

Vánoční besídka 

Vánoce přicházejí 

Rej zvířátek 

Pyžamový ples 

Vtipnější vyhrává 

I my máme talent 

Aprílový karneval 

Valentýnský ples 

Karnevalová šou 

Atlet roku 

Olympijský trojboj 

Sportovní klání ke Dni dětí 

Malování křídou – Šikovné prstíky 

Hurááá na prázdniny 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků  30,77/33 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných    27,4 89,1 

 

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:  3 
  

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  2 

  

2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 12 / 7,6 

  

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3 2 

36-50 let 4 18 

51 a více 1 5 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 8 25 

Rodičovská dovolená  3 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie 0 

Cizí jazyky 8 

Umění, estetika 2 

Speciální pedagogika, SVPU 4 

Informatika, PC, SIPVZ 1 

Společenské vědy  

Legislativa, řízení, ekonomie  

Sport, TV, turistika 10 

Výchovné poradenství, prevence 

soc.pat.jevů 
7 

Alternativní pedagogika 2 

Přírodní vědy 8 

Technické vědy  

Český jazyk a literatura 7 

Zdravotnictví, BOZP, PO 5 

Jiné 10 

Celkem 64 

 

 

 

2.4 Školní asistenti 

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

z toho a) romský asistent                     0 

           b) jiný (pedagogický, osobní)  1 pedagogický 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků na konci školního roku 2011/2012 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 82 

 

81 1   

2. 67 64 3   

3. 74 

 

56 18   

4. 49 

 

35 14   

5. 47 

 

32 15   

Celkem za I. stupeň 319 

 

268 51   

6. 58 

 

29 29   

7. 42 

 

21 21   

8. 41 

 

15 26   

9. 38 

 

8 30   

Celkem za II. stupeň 179 

 

73 106   

Celkem za školu 498 341 157   

 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 0,8 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  32 

průměr na jednoho žáka: 0,06 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 

 
10 4 5 22 6 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník 38 8 

nižší ročník 1 0,2 

Celkem 39 8 

 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   0 

Důvody: stěhování, rodinné důvody,  

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   3 

Důvody: stěhování, zájem o náš ŠVP 
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:   

Kontrola ČŠI v tomto školním roce ve škole neproběhla.            

 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 

ČMOS PŠ – kontrola SIBP nad stavem BOZP – 11/2011 

MŠMT – kontrola projektu MŠMT 1.4 -  29. 11. 2011 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 0 
 

Doplnit kryty radiátorů a kryty osvětlení tělocvična – odstraněno do 31. 12. 2011. 
 

 

 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

5.1  Rozhodnutí ředitele 
 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 236 2 

 

 

 

6.0 Další údaje o škole  

 

Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*  NJ   /ŠP  /AJ    /    /    

/    /     * * 

  6   /  3  / 15     /      /      /      

/ Informatika, PC   

Náboženství 2 14 

Přírodní vědy 1 7 

Společenské vědy 2 45 

Sport, TV, turistika 3 42 

Technické vědy   

Umělecké obory 7 140 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 16 

Jiné 2 15 
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I. stupeň 

1. ročníky 

 

Výuka probíhala v souladu s ŠVP a podle vypracovaného celoročního tematického plánu. 

Byla doplněna o kulturně vzdělávací a výchovné programy, které vhodně doplňovaly učivo 

v jednotlivých předmětech. 

 

Projekty: 

- Energie – CVČ Rezekvítek 

- Živá příroda – turistická vycházka na ekostezku Lesná 

- Roční období – ročníkové projekty 

- Maminka – třídní projekty 

Divadelní představení 

- Divadlo Bolka Polívky – Legenda o hvězdě 

      Pejsek a kočička 

- Mahenovo divadlo – Popelka 

Centrum volného času Junior – Amavet (Cacovická) 

- Hody, hody, … - velikonoční dílničky 

- Já, chodec – dopravní výchova 

- Hurá prázdniny – prevence úrazů  

Knihovna J. Mahena  

- Poprvé do knihovny 

- Klíčování 

Filmová představení 

- Lexikon kouzel 

Koncert 

- Hudební cestování světem – výchovný koncert (Horváth) 

Škola v přírodě 

- Vlachovice, 21. – 25. 5., účast 1. C  

Školní výlet 

- Rájec nad Svitavou, 31. 5., (zámek, Putujeme světem pohádek) 

Další akce 

- zapojení žáků do výstavy výtvarných prací (knihovna) 

- Hrátky se zvířátky – sportovní soutěže mezi třídami ročníku 

- Máme rádi pohádky – kreslení na chodník 

- úspěšné zapojení do soutěže ve sběru papíru, soutěž o nejlepšího sběrače třídy a sběru 

starého textilu 

- vystoupení žáků k výročí založení školy 

Školení učitelek 

- Fraus – Čtení genetickou metodou, Batoh plný nápadů 

 

2. ročníky 

 

Učitelky druhých ročníků se pravidelně scházely na metodických schůzkách. 

Sledovaly průběh výuky v souladu se Školním vzdělávacím plánem, podle vypracovaného 

celoročního plánu a dodržení rozvrženého učiva na určité období. 

Zaměřily se na problémy spojené s chováním žáků a s výukou. 

Celý školní rok spolupracovala se třídou 2. B asistentka pedagoga Mgr. Veronika Kadlecová.  

Učitelky se snažily motivovat žáky k učení. Využívaly razítek, obrázků, soutěží mezi žáky   

ve třídě, mezi třídami a dalších nástrojů. 
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Projekty: 

- Energie 

- Živá příroda  

Besedy 

- Hasík 

Výukové programy 

- výroba vánočních ozdob - Eko - centrum 

- Mravencovo desatero, Jezírko 

- Dopravní výchova 

- Cukrárny 

- Moravská vesnička 

Divadelní představení 

- Divadlo Bolka Polívky – Poutníci 

      Kamarádi v divadle 

      Jaro s Kamarády 

      Kamarádi za pokladem 

- Divadlo Radost - pohádka Dlouhý, Široký a Bystrozraký 

- Janáčkovo divadlo – Sněhurka a sedm trpaslíků 

Knihovna J. Mahena  

- Kamarádka knížka 

- Dětské příběhy 

- Velikonoce 

- Pohádkové cestování 

Filmová představení 

- Lexikon kouzel 

Koncert 

- Hudební cestování světem – výchovný koncert (Horváth) 

Škola v přírodě 

- Vlachovice, 21. – 25. 5., třída 2. B 

-  Českomoravská vysočina, objekt Duha, 4. - 10. 6. 2012, třídy 2. AB 

Soutěže 

- „Pro čistější Brno“ (Výkresy byly vystavené ve Vaňkovce. Udílení cen se zúčastnili 

všichni žáci. Každý žák dostal odměnu.) 

- školní soutěž ve sběru papíru 

Další akce 

- sběr starého textilu 

- vystoupení žáků k výročí založení školy 

- akce „Kůň terapeut“ 

- výstava výkresů žáků v Knihovně Jiřího Mahena na náměstí SNP  

- výroba okrasných špendlíků 

- malované hrníčky 

- malované tašky 

- návštěva stájí Soběšice 

- prohlídka hasičské stanice na přehradě 

Další vzdělávání učitelů 

- Fraus – Čtení genetickou metodou 

             Batoh plný nápadů 

- Individuální vzdělávací plán pro integrované žáky a studenty s PAS 

- Problematika studentů s příznaky duševních chorob 

- Setkání učitelů 1. stupně aneb Inspirace pro vás 

- U vody a v lese – práce s výukovými pomůckami Rezekvítek 
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- Informace pro učitele – Rezekvítek 

- Seminář EVVOLUCE - Odpady a obaly, Příběh Evropy, Ty a já 

- Abychom si rozuměli 

 

 

3. ročníky 

       

Po celý školní rok se paní učitelky scházely na metodických schůzkách, kde plánovaly 

rozvržení učiva, sledovaly dodržování RVP, domlouvaly se na mimoškolních akcích, 

společně řešily chování žáků a zaměřily se na žáky, kteří mají problémy s učením a 

chováním. 

 

Projekty: 

- Energie 

- Živá příroda  

- Voda – projekt mezi třídami 

- Vesmír – projekt mezi třídami 

Divadelní představení 

- Janáčkovo divadlo – balet Sněhurka a sedm trpaslíků 

Knihovna 

- Brněnské pověsti 

- Vánoce v knihovně 

- Dětské příběhy 

- Čarodějné příběhy 

Kino 

- Saxana a lexikon kouzel 

Besedy s policií 

- Preventivní programy městské policie 

Zdravotní programy 

- Ústní hygiena 

- Není bašta jako bašta 

Planetárium 

- Poznej svůj vesmír 

Další akce 

- Matematická miniolympiáda – kategorie cvrček 

- Sběr papíru 

-  

Sportovní akce 

- Šplh – 5. místo v městském kole – Vojtěch Janoud  

- Orientační běh – 1. místo v městském kole – Lucie Haufová  

                                   3. místo v městském kole – Sára Griačová  

Kulturní soutěže 

- Výtvarná soutěž Anežka česká – Michal Brablec – 1. místo 

- Pěvecká soutěž – Viktorie Staňková – 1. místo 

- Interpretační soutěž – cimbál – Johanka Kratochvílová – 1. místo 

- Taneční soutěž – Olga Nevenka Petříčková – cena poroty 

Škola v přírodě 

- Zubří-Nové Město na Moravě, 16. - 21. 6. 2012, třídy 3. ABC 

Výlet 

- Horka nad Moravou 
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4. ročníky 

 

Každý týden během celého školního roku se paní učitelky pravidelně scházely, srovnávaly 

tempo práce a týdenní plány učiva. 

Během celého roku děti řešily pracovní listy v rámci projektu EU OPVK 1.4. 

 

Projekty: 

- Energie 

- Živá příroda  

Divadelní představení 

- Sněhurka a sedm trpaslíků – balet – Janáčkovo divadlo 

Besedy 

- Policie Brno – Preventivní program 

Výukové programy 

- Jak se dělá chleba – Lipka  

- Mýty a legendy – dramatická výchova v DDM Lužánky  

- DDM Junior – Dopravní výchova 

- Voda a vzduch – Program Rezekvítku 

- DDM Lužánky – Grafika – seznámení s novou technikou  

- DDM Jezírko – Voda a vzduch 

Divadelní představení 

- Lesní láska – (hrála žákyně 4. C -  T. Kinscherová) 

Knihovna J. Mahena 

- Knihovna J. Mahena na Kobližné – Seznámení s provozem knihovny a půjčováním 

knih 

Filmová představení 

- Saxana II - Velký špalíček  

- Kocour v botách  

Koncert 

- X Faktor – koncert Kamily Nývltové 

Škola v přírodě 

- Penzion Poslední Míle, Sněžné - Milovy, 3. - 8. 6. 2012, třída 4. A 

- Zubří - Nové Město na Moravě, 16. - 21. 6. 2012, třída 4. C 

Sportovní soutěže 

- Orientační běh - Janková, Wernerová, Válek, Rybář, Holotík, Stalmach, Camrda, 

Holík, Jakubcová, Kiliánová, Kocí, Dřímal, Mareček, Maděra, Suchánek, Titz, Slonek 

- Soutěž ve šplhu – ročníkové kolo 

- Finále ve šplhu na ZŠ Úvoz - Wernerová, Zelinka, Suchánek, Janková, Holík 

- Vánoční florbalový turnaj – na ZŠ Novoměstská 

- Vánoční turnaj ve vybíjené 4. A proti 4. C 

- Turnaj ve fotbale – 4. AC proti 5. A a 5. B 

- Mc´Donalds  cup -  fotbalový turnaj – žáci 4. A, 4. B, 5. A 

- Závěrečný turnaj ve volejbale – 4. A proti 4. C 

-  

Ostatní soutěže 

- Výtvarná soutěž  - Empík naděluje, Kouzelný oříšek  -  4. C 

- Matematický klokan – proběhlo školní kolo, nejvíce bodů za 4 tř. – 96 – Slonek 

- Žabákova matematická miniolympiáda – školní kolo  

- Výstava fotografií spojená s vystoupením školní kapely – fotografie do soutěže zaslala  

G. Wernerová 
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Další akce 

- Ukázková hodina basketbalu – nábor 

- Anthropos – prohlídka muzea s výkladem 

- Bruslení – konalo se v hale Komety Brno pod vedením instruktorů, 8 lekcí od 15. 2.    

do 4. 4. 

- Výlet Útěchov  

- Výroba dárků ke Dni matek  

- Španělský den – Studenti FF Brno 

- Akademie k výročí školy – taneční a pěvecké vystoupení  -  4. A, divadlo „Pošťácká 

pohádka“ – 4. C 

- Jarmark k výročí školy 

- Empík hledá Foxíka – Dětské zábavné dopoledne s policií  

- Výlet do Olomouce za poznáním naší historie  - den vlakem a zpět 

- Seiferos – program spojený s ptáky a dravci záchranné stanice 

- Olympijský den 

Další vzdělávání učitelů 

- Matematika pro 1. stupeň podle metody prof. Hejného - Šedivá 

 

 

5. ročníky 

 

Počátkem školního roku třídní učitelky upřesnily a doplnily tematické plány. Připravily 

rozvrh hodin v souvislosti s odpoledním vyučováním žáků. Postupně objednaly výukové 

programy a také pracovní sešity do matematiky a českého jazyka. Společně s výchovnou 

poradkyní probraly přijímacích řízení na osmiletá gymnázia.  

 

Projekty: 

- Renesance a baroko (vlastivěda, sloh, výtvarná výchova, hudební výchova) 

- Projektový den Energie (Není bašta jako bašta - Ekocentrum) 

- Podnebné pásy (přírodověda, výtvarná výchova, pracovní činnosti) 

- Zajímavosti Jihomoravského kraje (vlastivěda, sloh, prezentace) 

- Projektový den Živá příroda 

- Jsme součástí Evropy (vlastivěda, pracovní činnosti, výtvarná výchova) 

Divadelní představení 

- divadlo Husa na provázku SAXSIANA 

Filmové představení 

- filmové představení SAXANA 

Výukové programy 

- Elektřina v Ekocentru 

- program CVČ Lužánky- Dramatická výchova 

- dopravní výchova v centru AMAVET, kde byla výuka rozdělena na část teoretickou a 

část praktickou na počítačích 

- Planetárium, interaktivní program Příběh sluneční soustavy 

- výukový program k učivu přírodovědy v Lipce - Letem světem 

- centrum AMAVET - Velikonoční program s výrobou dekorace 

Sportovní soutěže 

- Běh brněnské mládeže u Anthroposu 

- Školní a obvodní kolo ve šplhu – Ondřej Grygar, David Bartoš, Alexej  Bajkalov,               

Michaela Machová - 5.A 

Ostatní soutěže 

- Výtvarná soutěž České televize: Modrý tygr 
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Škola v přírodě 

- Penzion Poslední Míle, Sněžné - Milovy, 3. - 8. 6. 2012, třída 5. AB 

Další akce 

- lanové centrum Proud na Lesné. 

- bruslení za Lužánkami 

- celostátní testování znalostí žáků pátých ročníků 

- předvádění dravců Seiferos 

- Olympijský den na závěr roku 

 

U přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia uspěli z 5. B čtyři žáci. 
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II. stupeň 

 

Český jazyk 

 

V šestém, sedmém, osmém a devátém ročníku probíhala výuka podle ŠVP, děti pracovaly 

s učebnicemi nakladatelství FRAUS. Učebnice se osvědčily, vhodným doplněním výuky jsou 

pracovní sešity používané v mluvnici a ve slohu. Žáci též pracovali s Pravidly českého 

pravopisu, SSČ a SMČ. Učivo literatury bylo doplňováno ukázkami z děl našich i světových 

autorů. 

Žáci se aktivně podíleli na vyučovacím procesu formou referátů o knihách, autorech, 

kulturních událostech, vhodným a osvědčeným doplněním výuky jsou mluvní cvičení, která 

oživují hodiny literatury a slohu. 

Žáci s poruchami učení a žáci integrovaní pracovali podle pokynů PPP a individuálních plánů.  

I nadále trvá dobrá spolupráce školy s psychology a odbornými pedagogy.  

Ve všech ročnících byly splněny povinné písemné práce (opakovací, 4 čtvrtletní), které byly 

vyhodnoceny a v rámci jednotlivých tříd porovnány. Dále bylo napsáno 6 tematických diktátů 

a 2 slohové práce.  

 Probíhala výuka zájmového útvaru Čeština horou pro děti s poruchami učení v 6. – 9. ročníku 

pod vedením V. Plívové. O tento předmět byl v letošním školním roce zájem především mezi 

žáky 6. a 7. tříd, pro malou účast byl ve druhém pololetí pro žáky 8. a 9. tříd zrušen.  Přínosné 

je využívání výukových programů na PC, kde je možné hravou formou procvičit veškeré 

učivo. 

Pro zájemce z 9. tříd probíhala příprava na PZ pod vedením V. Plívové.  S potěšením 

konstatujeme velmi dobrou úspěšnost žáků při přijímacích zkouškách. 

Už tradičně vysoký byl zájem o kulturní život města Brna. Návštěva divadelních představení, 

výstav a absolvování exkurzí se sice uskutečňuje v rámci SVS a LS, ale těchto akcí se po celý 

rok dobrovolně zúčastňovali i další žáci.  

V lednu proběhla třídní kola recitační soutěže. 

 28. listopadu se též uskutečnilo školní kolo Olympiády v ČJ. Zúčastnilo se 16 žáků 8. a 9. 

tříd, zvítězila a školu v okresním kole reprezentovala Veronika Klausová z  9. A.  

Zde skončila na vynikajícím 7. místě a postoupila do krajského kola.   

  

  

Literární  seminář 

Výuka s dotací 1 hodiny týdně probíhala v sedmém ročníku, v blocích, a to především formou 

exkurzí a návštěv divadelních představení.  

Žáci byli zapojeni do společenského života Brna, sledovali, co zajímavého se v Brně děje 

v oblasti kultury. Učili se, jak se chovat ve společnosti a na veřejných akcích. Obohacovali si 

znalosti z oblasti kultury. Seznámení se společenským chováním posloužilo jako příprava     

na samotnou návštěvu divadel.  

Žáci se seznámili s historií Mahenova divadla, měli možnost prohlédnout si interiéry divadla. 

Žáci se aktivně zapojovali, podíleli se na výběru akcí, osvojili si pravidla etikety, která uměli 

využít v praxi. 

 

I. pololetí 

Exkurze Mahenovo divadlo (20. 9. 2011)  

Hudební scéna MDB -Kráska a zvíře (3. 10. 2011)  

Mahenovo divadlo – Radúz a Mahulena (24. 10. 2011)  

Mahenovo divadlo – Scapinova šibalství (7. 11. 2011) 

Mahenovo divadlo – Škola žen (12. 12. 2011)  
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Divadlo Polárka – Z jedné a druhé kapsy (5. 1. 2011)  

II. pololetí 

Mahenovo divadlo- Tajemství pralesa (14. 2. 2012)  

Radost - Limonádový Joe (1. 3. 2012) 

Divadlo Polárka  - Merlin  (12. 4. 2012) 

Hudební scéna MDB – Jekyll a Hyde (16. 4. 2012) 

Radost – Stvoření světa (22. 5. 2012) 

 

 

 

Anglický jazyk 

 Ve školním roce 2011/2012 se pokračovalo ve výuce podle školního vzdělávacího 

programu, podle něhož se letos vyučovalo ve všech ročnících I. a II. stupně. Ve všech 

ročnících byla probrána látka zadaná tímto plánem. Žáci se aktivně podíleli na výuce.          

Při skupinových i individuálních projektech děti pracovaly s internetem. 

 

V mateřské škole probíhala výuka AJ v rámci projektu iniciovaném brněnským magistrátem. 

Výuka probíhala jednou týdně ve dvou skupinách po 12 a 13 dětech. V rámci 

dvacetiminutových bloků se děti seznamovaly hravou formou se základy cizího jazyka. Učivo 

bylo rozděleno do tematických celků, přičemž v každém z nich jsou obsaženy písničky, 

básničky, hry a dramatizace. Angličtině se ale děti věnovaly v průběhu celého týdne a to 

zařazováním výše uvedených aktivit. V anglickém jazyce se rovněž objevovaly prvky 

daltonského vzdělávání, které se promítá do výchovné práce mateřské školy. 

 

1. A, B, C a 2. A, B, C:  Pro výuku byly používány moderní metody, vytvořené speciálně         

pro tuto věkovou skupinu. V prvním i druhém ročníku byla angličtina vyučována v dotaci dvě 

hodiny týdně. Žáci byli rozděleni do skupin po 11 - 16. V prvním ročníku žáci používali 

učebnici English Adventure A, ve druhém ročníku English Adventure B. Dalšími 

používanými pomůckami byly FlashCards, Word Cards, CD a DVD k danému stupni 

učebnice.  Děti si také založily pracovní sešit na individuální aktivity, obrázkové diktáty i 

slohu na pracovní listy.  

 

3. A, B, C: 6 jazykových skupin dětí probralo jazykovou učebnici English Adventure 1.         

V průběhu školního roku bylo napsáno 8 průběžných evaluation testů, na konci roku 

závěrečná písemná práce. Při výuce byl kladen důraz nejen na komunikační dovednosti, ale 

také na průběžné začlenění probíraných gramatických jevů do systému používaného jazyka. 

Děti si vedly samostatný sešit na zápis těchto jevů, diktáty, slovní zásobu a procvičování.  

Používanými pomůckami byly FlashCards, Picture Cards, Activity Book, CD a DVD k dané 

učebnici. Žáci se také poprvé seznamovali se slovníkem – pořídili jsme jim nové slovníky 

určené pro tuto věkovou skupinu. 

 

4. A, C: 3 jazykové skupiny probraly učebnici  EnglishAdventure 2. V průběhu školního roku 

bylo napsáno 8 průběžných evaluation testů, několik malých desetiminutovek a na závěr 

každého čtvrtletí srovnávací písemná práce. Hlavní důraz byl kladen na komunikační 

dovednosti a na upevňování a bezproblémové užívání probraných gramatických jevů. 

Používanými pomůckami byly Activity Book, FlashCards, Picture Cards, CD a DVD k dané 

učebnici, AČ – ČA slovníky.  

. 

5.A, B: 3 jazykové skupiny probraly učebnici EnglishAdventure 3, v průběhu školního roku 

žáci psali několik evaluation testů a 4 srovnávací písemné práce. Důraz se klade                    
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na komunikaci, samostatný slovní i písemný projev. Používanými pomůckami byly CD a 

DVD k danému stupni učebnice, slovníky, interaktivní tabule, slovníky. 

 

6. A, B:1 jazyková skupina pokročilých probrala učebnici More! 2 a zbývající 2 skupiny 

učebnici More! L1. Na konci každého čtvrtletí byly napsány písemné práce, na konci roku 

závěrečný test. 

 

7. A, B: obě skupiny probraly učebnici More! 2. Byly napsány srovnávací ¼ letní, pololetní a 

¾ letní písemné práce a na konci školního roku závěrečný test.  

 

8. A, B: obě třídy probraly učebnici Project 3. Byly napsány ¼ letní, pololetní a ¾ letní 

písemné práce a na konci školního roku srovnávací závěrečný test.  

 

9. A, B: obě třídy probraly učebnici Project 4. Byly napsány ¼ letní, pololetní a ¾ letní 

písemné práce a na konci školního roku srovnávací závěrečný test.  

 

 

V průběhu celého školního roku byly ve 2., 3., 4. a 5. ročníku ověřovány pracovní listy             

z projektu operačního programu EU – OPVK 1. 4. 

 

23. 4. 2012 navštívila pokročilá skupina 6. A a 8. A divadelní představení v anglickém jazyce 

„Lord of the Flies“ divadelní skupiny Domino Theatre v sále Břetislava Bakaly.  

 

24. 5. 2012 shlédly skupiny 9. A a 9. B divadelní představení „Sweet Sixties“ v sále 

Břetislava Bakaly.  

 

Na podzim proběhl v rámci projektu Zkvalitnění environmentálního vzdělávání na 

Masarykové ZŠ a MŠ projektový týden na téma Energie (Energy). Žáci všech ročníků 

druhého stupně vypracovávali pracovní listy zaměřené na seznámení s tématikou 

obnovitelným a neobnovitelných zdrojů energií a rozšíření anglické slovní zásoby v této 

oblasti. V rámci tohoto projektu žáci aktivně vyhledávali informace na internetu a samostatně 

pracovali se slovníky.  

 

V dubnu proběhl v rámci projektu Zkvalitnění environmentálního vzdělávání na Masarykové 

ZŠ a MŠ přípravný projektový týden na téma Živá příroda. Žáci všech ročníků druhého 

stupně vypracovávali pracovní listy v angličtině a aktivně vyhledávali informace na internetu 

a samostatně pracovali se slovníky.   

 

V květnu bylo na základě výběrového řízení vybráno 15 žáků z budoucích 6. tříd do jazykové 

skupiny s rozšířenou výukou anglického jazyka (4 hodiny týdně). 

 

Vyučující se zúčastnili dalšího vzdělávání v rámci anglického jazyka a také školení 

nakladatelství Fraus zaměřeného na práci s interaktivní tabulí.  

  

 

 

 

Německý jazyk 

Ve všech třídách byla probrána látka daná osnovami. Žáci se aktivně podíleli na výuce. 

Výuka byla obohacena prací s internetem a časopisy. Žáci pracují podle RVP. 
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NJ – první cizí jazyk 

7. A probráno 5 lekcí z Deutsch mit Max I.  

7. B probráno 5 lekcí z Deutsch mit Max I. 

8. A/B probráno  Deutsch mit Max I.   

9. B probrány 4 lekce Deutsch mit Max II.  

 

NJ – druhý cizí jazyk  

8. A/B  Spaß mit Max II. (probráno do 5. lekce)   

9. A/B  Spaß mit Max II. (probráno do 7. lekce) 

 

Ve školním roce 2011/2012 jsme pokračovali ve spolupráci s partnerskou školou v Badenu, 

v září 2011 došlo k setkání vyučujících v Brně. 

  

V květnu ve všech ročnících (NJ – první cizí jazyk) proběhl projekt „Živá příroda“, kdy bylo 

učivo rozšířeno o slovní zásobu k danému tématu. Žáci vypracovali pracovní listy a pracovali 

s internetem. 

 

 

 

NJ – druhý cizí jazyk 

Od 7. ročníku probíhá výuka německého jazyka jako druhého cizího jazyka. Ve výuce se 

používají učebnice a pracovní sešit  Deutsch mit Max (1. a 2 díl).    

 

7. ročník 

Bylo probráno 5 tematických celků, každý tematický celek žáci zakončili menším projektem, 

při kterém prezentovali své znalosti (Ich, Meine Familie, Meine Freunde, Meine 

Schulsachen). Žáci pracovali se zájmem.  

Probraná gramatika: osobní zájmena, pomocná, silná a slabá slovesa v přítomném čase, členy 

ve všech pádech  

8. ročník 

Byl probrán I. díl učebnice Deutsch mit Max. 

Žáci pracovali se zájmem, pracovali s pc, vypracovali projekty (Ich, Mein Lieblingstier). 

Probraná gramatika: minulý čas pomocných a slabých sloves (préteritum a perfektum), 

způsobová slovesa, členy ve všech pádech, silná slovesa, předložky se 3. a 4. pádem, množné 

číslo   

9. ročník 

Byla probrána polovina II. dílu učebnice Deutsch mit Max. 

Žáci pracovali se zájmem, pracovali s pc, vypracovali projekty (Mein Traumzimmer, 

Stadtplan). 

Probraná gramatika: minulý čas pomocných, silných a slabých sloves (préteritum a 

perfektum), způsobová slovesa, předložky se 3. a 4. pádem, budoucí čas I., řadové číslovky   

 

 

Rj – druhý cizí jazyk 

Výuka ruského jazyka jako druhého cizího jazyka s dotací dvou vyučovacích hodin týdně 

probíhala v 8. a 9. ročníku. V sedmém ročníku se nám nepodařilo naplnit studijní skupinu. 

Pracovalo se s učebnicemi Радуга по новому (I. Díl, 8. roč., II. Díl, 9. roč.). Byla využívána 

interaktivní tabule a internet.  
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8. ročník  
V průběhu celého školního roku byly v 8. ročníku ověřovány pracovní listy z projektu 

operačního programu EU – OPVK 1.4. Celkem bylo ověřeno 36 pracovních listů k tématu 

Zdokonalujeme se v ruštině. Žáci si osvojili konverzační témata Наша семья, Профессия, 

Интервью, Свободное время a Знакомство. Dosahovali velmi dobrých výsledků zejména    

v ruské konverzaci a dramatizaci textů.  

 

9. ročník  
Do výuky byly začleněny hry a písně na rozvoj slovní zásoby, práce na internetu, krátké 

projekty k tématům В школе, На занятиях, Как туда попасть, В торговом центре.             

V souvislosti s celoškolním projektem zpracovávali žáci dílčí projekt na téma Energie a Živá 

příroda. 

 

 

 

 

Matematika 

Průběh výuky 

Výuka probíhala podle školního vzdělávacího programu pro MZŠ „ Od hraní k učení „. 

V hodinách p. uč. Retka a p. uč. Hromádky byl aplikován didaktický přístup „ české činnostní 

učení „. Hodiny p. uč. Peňázové probíhaly klasickou formou. Žáci využívali také 

konzultačních hodin, kde si mohli opravit nepovedené písemky, nebo prokonzultovat učivo, 

které jim nebylo zcela jasné, případně doplnit učivo po nemoci. 

Učivo bylo ve všech ročnících probráno v plném rozsahu. 

 

Zohlednění žáků s poruchami učení 

Žáci s poruchami učení byli během výuky a ověřování znalostí i následné klasifikaci 

zohledňováni podle doporučení PPP. Bylo zohledněno tempo práce, používání tabulek a 

kalkulátorů, zadáváno menší množství a jednodušší příklady. 

 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky pro žáky 9. tříd 

Ve druhém pololetí měli možnost žáci 9. tříd absolvovat 10 hodin přípravy na přijímací 

zkoušky z matematiky pod vedením p. uč. Peňázové. Celkem se účastnilo 14 žáků.              

Při přípravě se vycházelo z publikace Testy z matematiky 2009 nakladatelství Didaktis, které 

se osvědčily už v minulých letech. U přijímacích zkoušek, které se konaly na konci dubna, 

byli žáci převážně úspěšní a umístili se na předních místech v pořadí pro přijetí na školy. 

Často byli přijati i na obě střední školy, kde skládali přijímací zkoušky. 

 

Soutěže 

 

1) Matematická olympiáda 

Celkem si vyzvedlo zadání 9 žáků z 8. a 9. ročníku. Řešení odevzdaly 2 žákyně třídy 9. A 

Anita Hromádková a Tereza Vašíčková. Obě splnily podmínky postupu do městského kola, 

které pořádalo Gymnázium na tř. Kpt. Jaroše. Tohoto kola se také obě 25. ledna 2012 

zúčastnily. Ani jedna ovšem nebyla úspěšnou řešitelkou a do dalšího kola nepostoupily.  

2) Matematický klokan 

Této soutěže se žáci účastnili v obou kategoriích (Benjamin a Kadet) ve všech ročnících. 

Školní kolo proběhlo stejně jako v celé republice 16. 3. 2012. Celkové výsledky byly za školu 

odeslány k celostátnímu zpracování. V kategorii Benjamin (6. a 7. ročníky) byl nejlepší 

Tomáš Koudelka z 6. A, který získal 89 bodů (ze 120). V kategorii Kadet (8. a 9. ročníky) si 

nejlépe vedla Jana Kvapilíková z 8. A se 79 body. 



 19 

3) Pythagoriáda 

Žáci 7. 8. a 9. ročníků řešili také školní kolo Pythagoriády. Bohužel do městského kola se 

nikomu nepodařilo postoupit. K tomu bylo potřeba získat 11 z 15 bodů. Nejúspěšnější byl 

Šimon Beránek z 8. A, který získal 9 bodů a stal se tak alespoň úspěšným řešitelem. 

 

Projektový den 

V tomto školním roce proběhl na konci dubna projektový den na téma Živá příroda.   

Součástí projektu byly projektové listy s matematickými příklady na dané téma, které žáci 

vypracovávali. 

  

 

 

Fyzika 

Vyučována ve třídách: 6. A; 6. B; 7. A; 7. B; 8. A; 8. B; 9. A; 9. B (ve všech třídách byla 

týdenní hodinová dotace 2 hodiny) 

Výuka ve všech ročnících probíhala v souladu se školním vzdělávacím programem                  

pro základní vzdělávání MZŠ „Od hraní k učení“ 

Fyzikálním úlohám a fyzikálním měřením se žáci věnovali i v rámci projektového bloku 

„Energie“ (KA 02 DPV – projekt EU OPVK 1.1; CZ.1.07/1.1.02/02.0135) 

Písemné práce byly hodnoceny bodovým systémem s předem danou stupnicí známek 

odpovídající dosaženým bodům. Škála pro hodnocení: 100-90% výborný; 89-75% 

chvalitebný; 74-45% dobrý; 44-25% dostatečný; 24-0% nedostatečný. 

Žáci s vývojovými poruchami učení byli během výuky a ověřování znalostí i klasifikaci 

zohledňováni podle doporučení PPP 

V 6. a 7. ročnících se byly aplikovány metody činnostního učení 

Inovace předmětu je součástí školního projektu EU OPVK 1.4 

 

Přírodopis 

Přírodopis vyučovali v  roce 2011/12 dva pedagogové: M. Grabcová, M. Sehnal. 

Úzce spolu spolupracují. Tematické a časové plány byly splněny a doplněny dvěma 

samostatnými projektovými dny. Dva projekty pak byly realizovány ve spolupráci s katedrou 

chemie PdF MU  

24/11 2011 8. ročníky: Automobilismus 

13/ 4 2012  9. ročníky: Potraviny 

Předmět byl dále i v rámci mezipředmětových vztahů doplněn několika exkurzemi. 

Žáci se sami aktivně podílí na výuce: referáty, projekce, prezentace, ukázky nasbíraných 

přírodnin.  

Výuka často probíhá za pomocí interaktivní tabule, která se při výuce přírodopisu velmi 

osvědčila. 

 

Soutěže a exkurze: 

1. Exkurze 8. B do revitalizovaného lomu: Růženín dvůr 

2. Fauna Moravy, Moravské zem. Muzeum18/11 2011 

3. Žáci 9. třídy: přírodovědný klokan 

5. Exkurze do Technického muzea – 8. B 

6. Hrátky s vědou - Mendelova univerzita – 8. B 

7. Exkurze do mineralogické expozice Moravského zemského muzea, 9. B, 15/12 2011 

8. ZOO, 8. B, 7/5 21012 
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Chemie a zábavná chemie 

Výuka chemie probíhá v  8. a 9. ročníku. Časové a tematické plány byly dodrženy. Výuka 

probíhá dle ŠVP a byla doplněna demonstračními pokusy a samostatnými projekty a výstupy 

žáků. Vzhledem k tomu, že učivo je postaveno tak, že v 8. ročníku žáci získávají znalosti a 

dovednosti z anorganické chemie a v 9. ročníku z organické chemie, máme problémy 

s vypracováním Chemické olympiády, protože v zadání jsou úkoly z látky, kterou ještě 

neprobírali.  

Ve spolupráci s katedrou chemie PdF MU byly realizovány 2 projekty. 

24/11 2011 8. ročníky: Automobilismus 

13/ 4 2012  9. ročníky: Potraviny 

Předmět byl dále i v rámci mezipředmětových vztahů doplněn několika exkurzemi a žáci se 

zúčastnili několika soutěží. 

 

Samostatné chemické pokusy a zkoumání látek žáci provádějí převážně ve volitelném 

předmětu Zábavná chemie, který navštěvovali téměř všichni žáci 9. tříd. Ve 3 skupinách 

řešily po celý rok praktické úkoly, které souvisely s obsahem učiva chemie v 8. a 9. ročníku. 

Na praktických úkolech si procvičovali teoretické vědomosti získané v chemii a získávali 

zkušenosti při práci z chem. materiálem, sestavování jednoduchých aparatur a pokusů. 

Soutěže a exkurze: 

1. Korchem – celoroční soutěž  

2. Chemická olympiáda kat. D – pouze část školního kola 

3. Žáci 9. třídy: přírodovědný klokan 

5. Exkurze do Technického muzea – 8. B 

6. Hrátky s vědou-Mendelova univerzita – 8. B 

7. Exkurze do mineralogické expozice Moravského zemského muzea 

 

Zeměpis 

Výuka zeměpisu probíhala ve všech ročnících 2 hodiny týdně. Cílem předmětu bylo pro žáky 

zvládnutí základů obecného zeměpisu a krajinné sféry, seznámení s jednotlivými regiony 

světa a pochopení jejich přírodních i socioekonomických zvláštností.  Důležitým 

předpokladem bylo vytvoření mentální mapy světa a zvládnutí práce s mapou a atlasem. 

Neméně významné je rovněž pochopení některých složek socioekonomické geografie a 

současných globálních problémů lidstva. Dalším důležitým cílem bylo porozumět propojení 

vztahů přírodních složek ČR, jejich vliv na hospodářskou činnost člověka a na současné 

hospodářství ČR. 

Součástí výuky byly také projektové úkoly, referáty a počítačové prezentace i přednášky. 

V letošním roce vznikla v rámci předmětu i rozsáhlá videotéka s vytvořenými pracovními 

listy k jednotlivým titulům, které slouží jako podklad pro názorné seznámení s jednotlivými 

regiony světa. Vyučující pokračovali v dalším vzdělávání učitelů ve spolupráci 

s přírodovědeckou fakultou MU. Zúčastnili se semináře Vizualizace ve výuce zeměpisu 

a Terénní a projektová výuka v národním parku Podyjí. 

 

V 6. ročníku výuka probíhala podle moderních učebnic Vstupte na planetu Zemi (1. díl) 

a Přírodní obraz Země (2. díl) od nakladatelství Nová škola. Při výuce byla rovněž pravidelně 

využívána interaktivní tabule s interaktivními učebnicemi, digitálním atlasem Dnešní svět 

  programem Gogole Earth.Výuka byla doplněna projekty Kosmická nástěnka a Měření 

teploty, na které se podílela celá třída. 

 V 7. ročníku se žáci seznámili Afrikou, Austrálií, Oceánií, Antarktidou a Asií. Využívali    

při tom učebnice Nakladatelství Scientia a atlasy Kartografie. Při plnění některých úkolů 

využívali nově pořízené atlasy Dnešní svět a to v tištěné i digitální podobě. 
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V 8. ročníku pokračovala výuka seznámením s regiony světa Amerika a Evropa a rovněž se 

žáci začali seznamovat se socioekonomickou sférou a jejím fungováním v dnešním světě. 

Používali k tomu učebnice vydavatelství Scientia , atlasy regionů Kartografie i atlasy Dnešní 

svět v tištěné i digitální podobě. Sledovali DVD jednotlivých regionů světa a vyplňovali 

pracovní listy k tomuto účelu nově vypracované. 

V 9. ročníku žáci dokončili socioekonomickou geografii a plynule využili svých poznatků  

při výuce terciární sféry v ČR. Rovněž se seznámili s jednotlivými přírodními složkami 

krajiny ČR a jejich vzájemnými vazbami. Vypracovali dva projektové úkoly:  Potravinářský 

průmysl ČR a Naše obec se společným třídním výstupem. Výuka byla doplněna DVD a 

pracovními listy k jednotlivým kapitolám, referáty a počítačovými animacemi. 

 

Akce a projekty:  

Projekt Kosmická nástěnka (6. r.) 

Projekt měření teploty (6. r.) 

Přednáška s cestovatelem a moderátorem rádia Čas Petrem Večeřou o současné Číně (7. r.) 

Terénní a topografická cvičení (7. r.) 

Projekt Planeta Země – interaktivní pořad – Ekvádor a Galapágy (9. r.) 

Projekt Potravinářský průmysl (9. r.) 

Projekt Naše obec (9. r.) 

 

 

 

Dějepis 

Ve všech třídách byla probrána témata v souladu se ŠVP. 

Žáci se aktivně podíleli na vyučování – příprava referátů, příprava soutěží při opakování, 

sledováním historických dokumentů a jejich rozborem, studiem pramenů. 

Do všech ročníku byly zařazeny projekty, které měly prohloubit probírané učivo a vést žáky 

k vyhledávání informací a práci s prameny. 

Do výuky bylo zařazeno i promítání filmů (Pravěk, Egypt, Řecko, Řím, II. světová válka). 

Žáci 6. a 7. ročníků pracovali s interaktivní tabulí. 

 

6. ročník 

„Pravěké prameny“ projekt byl završen přednáškou Mgr. Ondřeje Mlejnka z Katedry 

archeologie a muzeologie FF MU 

7. ročník: 

„Jan Hus a husitské hnutí“ 

8. ročník: 

„Napoleon Bonaparte“, „Bitva u Slavkova“ 

9. ročník: 

„První světová válka“ 

„Holocaust“ 

Součástí výuky byly i návštěvy muzeí, programů s historickou tematikou a historické exkurze. 

 

Listopad 

21.11. – Školní kolo Dějepisné olympiády – účast 20. žáků osmých a devátých tříd – 

postupuje Jan Grabovski 9.A 

 

Únor 

16.2.  přednáška k pravěku 6. Třídy 
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PROJEKT HOLOCAUST  

Termín realizace:  2011/2012 

Účastníci: 9. ročník  

Cíl: Pomocí interaktivní výuky, práce s dokumenty, výpovědí pamětníků a návštěvy 

památníku přiblížit žákům životy židovských rodin v období 2. světové války, seznámit je 

s problematikou holocaustu, vést k uvědomění si negativních důsledků rasové nesnášenlivosti. 

Probíhá v předmětech: Čj, D, Vv. 

 

1) Seznámení s životem židů a problematikou holocaustu v hodinách dějepisu a občanské 

výchovy. 

- v průběhu celého školního roku 

- výstava Genocida Romů za 2. světové války 

- následné besedy ve třídách 

- promítání filmů s tématikou holocaustu: 

 Projekt Vagón 

 Holocaust 

 

2) Evaluace – zakončení projektu, diskuze se žáky, rozbor dojmů a názorů 

 

Zprávy ze schůzek PK dějepis: 
1. čtvrtletí – upřesnění učiva a metod práce, příprava projektů 

2. čtvrtletí – příprava a vyhodnocení Olympiády z dějepisu, kompletace známek k I. pololetí 

3. čtvrtletí – vyhodnocení účasti žáků v Olympiádě z dějepisu, evaluace projektu Holocaust 

4. čtvrtletí – vyhodnocení všech projektů, hodnocení celoroční práce 

 

 

Rodinná výchova 

Organizace výuky: 

Předmět RV se vyučuje v 6., 7. a v 9. ročníku, předmět OV v 6., 8. a 9. ročníku.  

 

Výuka probíhá ve všech ročnících podle ŠVP Od hraní k učení.  

Ve výuce je používána učebnice Občanská a rodinná výchova /nakladatelství Fraus /. 

Výuka je zaměřena prakticky a činnostně, všechny úkoly zpracovávají žáci v rámci 

vyučovacích hodin, doma pouze dokončují.  

Výuka je ve všech třídách doplněna výukovými programy a doplňkovými akcemi, které  

podle situace a potřeb třídy vybírají TU ve spolupráci s VP a MP. 

 

Doplňkové programy: 

Dramatická výchova v SVČ Lužánky: 6. ročník:  Zveme Vás do hry - vztahy v kolektivu 

                                                              7. ročník:  Odlišný jedinec - tolerance a komunikace 

                                                              8. ročník:  Divadlo Fórum    

                                                              9. ročník:  Otevřené jeviště - generační konflikty 

 

Filmové představení ve Špalíčku: Kocour v botách 

Opakovaně organizujeme sběr separovaného textilu a papíru. 

9. ročník: exkurze Osvětim 

9. ročník: Praha státotvorná -  nejdůležitější politické a kulturní instituce 

9. ročník: Právní vědomí mladistvých – beseda s právníkem 

Den otevřených dveří 

Oslavy výročí školy 

Preventivní programy s Policií ČR. 
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Pracovní činnosti 

 

Organizace výuky: 

6. ročník - výuka probíhá jako pěstitelské a chovatelské práce ve sklenících SVČ Lužánky  

7. ročník - výuka probíhá jako příprava pokrmů ve cvičné kuchyni 

8. ročník - výuka probíhá v rámci profesní přípravy a volby povolání 

 

 

Doplňkové akce: 

 

7. ročník: 

Listopad: kurz zážitkové vaření v hotelu Rustical 

Prosinec: vánoční tradice v programu Vánoční dílny – CVČ Linka.  

Žáci si vyrobili si vánoční ozdoby z přírodních materiálů, upekli jidáše a poznali lidové zvyky 

našich předků. 

Duben: velikonoční tradice v programu „Velikonoční dílny“, CVČ Linka.  

Pletli pomlázky, barvili vajíčka, vyráběli dekorace. 

 

8. ročník: 

Vánoční jarmark - přehlídka tradičních řemesel, Zelný trh 

Skleněná krása - výstava  a dílna s vánočními ozdobami, Dům pánů z Kunštátu 

Moravská vesnička - historie řemesel, výstava, Baron Trenck Gallery 

 

 

Design a konstruování 

 

„Skryté motivy květin“ – výtvarná dílna v Moravské galerii 

„Tradice ruční výroby u nás“-  řemeslné dílny na Zelném trhu 

 

 

 

Environmentální praktika 

 

 

Volitelný předmět Environmentální praktika byl vyučován s hodinovou dotací 1 hodina týdně.  

Vyučování probíhalo v odpoledních hodinách blokově, a to 2 hodiny co 2 týdny nebo 4 

hodiny co 4 týdny.  Předmět si zvolilo 13 žáků ze tříd 6. A a 6. B a 17 žáků ze tříd 7. A a 7. B. 

Cílem předmětu bylo praktickými badatelskými činnostmi v přírodním prostředí a díky 

prožitku v tomto prostředí vybudovat u dětí pozitivní vztah k přírodě a životnímu prostředí. 

Obsahová stránka vyučovacího předmětu, který se vyučuje čtvrtým rokem, byla letos           

na základě předchozích zkušeností inovována (inovace proběhla v rámci projektu ESF OPVK 

1.1) a tato inovace pilotně testována tak, aby od příštího roku probíhalo vyučování podle této 

inovované verze zohledňující předchozí zkušenosti a také respektující postavení a vzájemné 

vazby tohoto předmětu v rámci koncepce plánu EVVO na škole. Z uskutečněných činností 

jmenujme exkurze na NPR Stránská skála, PP Kamenný vrch, zkoumání imisí na sněhu, 

hydrologická měření v řece Svratce a jezírku na potoku Melatín vč. průzkumu vodních 

bezobratlých živočichů, sledování jarního probouzení vegetace, zkoumání různých 

ekosystémů nebo fotografování podzimní a jarní přírody. 
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Dramatická výchova 

 

    

Vyučován ve třídách: 6. A a 6. B (1 hodina týdně - volitelný předmět) 

        7. A a 7. B (1 hodina týdně - volitelný předmět) 

    

V průběhu předmětu se žáci a žákyně vzdělávali: 

 v základní orientaci v českém a světovém dramatu 

 v oblasti procesů dramatické a inscenační tvorby  

 v jednání v dramatických situacích (řešení konfliktů a problémů, spolupráce v tvůrčím 

týmu, prezentace výsledků vlastní tvorby, apod.) 

 v oblasti činohry, kabaretu, experimentálního divadlo a divadla malých forem 

 v úplné a částečné dramatické improvizaci 

 v oblasti tvorby divadelního představení (scénář, dramaturgie, režie, kulisy, kostýmy, 

herectví) 

 

V II. pololetí žáci 6. ročníku zhlédli muzikál Jekyll a Hyde v MDB a žáci 7. ročníku divadelní 

představení Merlin v divadle Polárka. 

 

Kromě běžné výuky, která se odvíjela v souladu s obsahem volitelného předmětu v kontextu 

ŠVP, účastnili se žáci a žákyně následujících divadelních aktivit: 

  

I. pololetí 

nácvik vystoupení  

6. ročník „Popletená pohádka“ (předvedení na školní vánoční besídce pro žáky I. a II. st.)  

7. ročník „O vznešené ježibabě“ (předvedení na školní vánoční besídce pro žáky I. a II. st.)  

 

II. pololetí  

nácvik vystoupení  

6. ročník „Z filmového natáčení“ 

7. ročník „Z filmového natáčení“ (předvedení na školní besídce pro žáky I. a II. stupně a     

pro rodiče a na besídce uspořádané k 80. výročí školy) 

 

 

Environmentální seminář 

 

 

Vyučován ve třídách: 8. A (1 hodina týdně - volitelný předmět) 

   8. B (1 hodina týdně - volitelný předmět) 

   9. A (1 hodina týdně - volitelný předmět) 

   9. B (1 hodina týdně - volitelný předmět) 

 

V průběhu předmětu se žáci a žákyně vzdělávali v oblastech 

 

Člověk jako spotřebitel 

Odpady; Ekologicky šetrné výrobky; Bio - výrobky 

 

Vztah člověka ke zvířatům 

 Atmosféra 

Emise, imise; Ozonová vrstva; Skleníkový efekt 
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Ochrana přírody  

Znečištění vody; Fyzikální znečištění; světelný smog, hluk, radioaktivita; Ochrana přírody – 

instituce 

 

Ekologie  

Ekologické pojmy; Ekologické hrozby 

 

Doprava 

Výfukové plyny a jejich vliv na lidské zdraví; Šetrnější varianty dopravy 

 

Příroda v Brně 

Přírodní krásy Brna; Národní přírodní památka Stránská skála; Hády, Hádecké lesy, Hádecká 

pláňka, Kafky, Jih Moravského krasu; Příroda ve městě, parky, památné stromy 

 

Kromě běžné výuky, která se odvíjela v souladu s obsahem volitelného předmětu v kontextu 

ŠVP, účastnili se žáci a žákyně následujících aktivit: 

 

- Poznávací výlet na PP Kamenný vrch (Koniklecová louka) 

- Poznávací výlet do NPP Stránská skála 

- Poznávací výlet na Hády (a NPP Hádecká pláňka) 

- Poznávací výlet po přírodě v městě Brně (včetně lokalizace památných stromů) 

 

Realizace předmětu (a inovace jeho obsahu a časového plánu)je klíčovou aktivitou projektu 

EU OPVK „Zkvalitnění environmentálního vzdělávání na Masarykově ZŠ a MŠ Zemědělská 

29, Brno“ (CZ.1.07/1.1.02/02.0135) 

Učitel předmětu Mgr. Zdeněk Hromádka, Ph.D. dokončil úspěšně 20.6 2012 kurz                

pro koordinátory EVVO (250 hodinový kurz). 

 

 

Hudebně pohybové činnosti 

 

Vyučován ve třídách: 9. A, 9. B (1 hodina týdně – volitelný předmět) 

 

Předmět byl v letošním školním roce vyučován jako volitelný předmět v devátých třídách.    

Ve třídě 9. A si předmět vybralo 8 žáků, ve třídě 9. B 10 žáků.   

 

V rámci předmětu se žáci postupně učili základním krokům standardních i latinských tanců. 

V průběhu roku byly probrány následující tance: waltz, valčík, polka, tango, jive, rumba, 

chacha V rámci předmětu jsme se také věnovali pravidlům společenského chování a 

základům etikety.  

 

V rámci Vánoční besídky připravili žáci z obou tříd taneční choreografii k písni Crazy 

Christmas 

 

 Na závěrečné vystoupení devátých tříd a besídku pro rodiče si vybraní žáci připravili 

choreografii k písni Sway a všichni pak zopakovali taneční vystoupení na píseň Crazy 

Christmas. 

 

V únoru 2012 (16. 2.) proběhl zimní ples žáků devátých tříd, kterého se kromě žáků předmětu 

Hudebně pohybové činnosti zúčastnili také jejich další spolužáci z 9. A a 9. B. Program plesu 
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tvořily jak klasický, tak moderní tanec a společenské hry. Na závěr školního roku se konal 

závěrečný ples žáků devátých tříd.  

 

 

Společenskovědní seminář 

 

Výuka SVS probíhala opět především formou exkurzí a návštěv kulturních zařízení. Žáci byli 

zapojeni do společenského života Brna, sledovali, co zajímavého se v Brně děje v oblasti 

kultury a umění, učili se hledat a pracovat s informacemi. 

Seznámili se nejen s repertoárem brněnských divadel, ale i s jejich historií. Ve skupinkách si 

připravili informace o nejznámějších divadlech, tyto informace pak předávali spolužákům 

v rámci projektového úkolu. 

  

V průběhu sezóny jsme navštívili představení Národního divadla Brno (Mahenovo divadlo – 

Konec dobrý, všechno dobré, Zlatí chlapci – Vstupte, Měšťák šlechticem, Janáčkovo divadlo 

– opereta Netopýr, Reduta – Valmont, Na forbíně s T. M.), divadla Radost – Stvoření světa, 

Městského divadla – Kráska a zvíře, Ha – Divadla – Věc Makropulos. 

V lednu navštívili Knihovnu Jiřího Mahena na Kobližné ulici, v dubnu zhlédli výstavu loutek 

v divadle Radost. 

 

Žáci se velmi aktivně zapojovali, podíleli se na výběru akcí, výborně si osvojili pravidla 

etikety, která uměli bezproblémově použít v praxi. 

 

 

Hudební výchova 

 

Dotace pro Hv  byla 1 hodina týdně. 

Žáci 6. – 9. ročníků ve výuce postupovali dle vzdělávacího programu Od hraní k učení. 

 

Při výuce byla aplikována složka pěvecká, poslechová, pohybová a rytmická. Výběr písní byl 

přizpůsoben současné nabídce hudební produkce, zájmu a zaměření jednotlivých tříd. 

 

Při výuce byl kladen důraz na praktické využití teoretických znalostí. K doprovodu písní byly 

používány Orrfovy nástroje. Žáci měli možnost seznámit se ozvučením prostřednictvím 

školní aparatury. 

 

Žáci 6. tříd absolvovali výuku country tance a tance mazurka. 

Zadané referáty korespondovaly s probíraným učivem. V 8. a 9. třídách měli žáci možnost 

vypracovat referát k hudební skupině či interpretovi, kterého poslouchají. 

 

Žákům 8. a 9. tříd se podařilo úspěšně realizovat zadaný projekt – skupinová práce, jehož 

tématem bylo vytvořit videoklip k hudební nahrávce.  

 

Všichni žáci druhého stupně se zúčastnili: 

1.12.   Koncert Kamily Nývltové 

30.3.   Koncert „Rock co rok “ - Ziggy Horváth 

 

Z teoretických znalostí byli žáci hodnoceni formou písemných testů. Součástí závěrečné 

klasifikace byla známka ze zpěvu, přičemž se nehodnotila míra talentu žáka, ale především 

samotný přístup k dané činnosti. 
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Občanská výchova 

 

Učivo stanovené osnovami bylo ve všech třídách splněno. Žáci pracovali ve většině tříd se 

zájmem, podíleli se na výuce svými referáty, výklady, zajímavými aktualitami. 

 

Výuka byla obohacována exkurzemi, návštěvami výchovně-vzdělávacích programů, výstav 

atd. Ve všech ročnících proběhla výuka „Ochrany člověka za mimořádných situací“ a 

„Nebezpečí internetu“.  

 

Ve všech ročnících se pracovalo s učebnicemi nakladatelství FRAUS. 

 

 V 8. ročnících byla výuka ve II. pololetí zaměřena na seznámení se s důležitými pojmy 

z psychologie osobnosti a výuku asertivního chování.  Ve II. pololetí se věnovali základům 

práva a ústavě. Toto téma završili projektem „Hra na ostrov“, kdy měli možnost tvořit vlastní 

zákony a vyzkoušet, jaké by bylo řídit větší skupinu lidí tak, aby fungovala. Žáci 9. ročníků se 

seznámili se základními pravidly etikety, kterou si mohli v praxi vyzkoušet při návštěvě 

divadel. Ve II. pololetí se žáci 9. ročníku zabývali pojmy, jako je rasová diskriminace, 

antisemitismus, holocaust,… se kterými dále pracovali při dějepisném projektu. Součástí 

výuky se staly i pravidelné návštěvy kulturních akcí. 

V některých ročnících byla výuka rozšířena o témata z domácí ekologie. 

Pro obohacení výuky Ov jsme využívali výukových programů CVČ Lužánky, všechny třídy 

zde absolvovaly programy dramatické výchovy (viz RV). 

Vyučující se účastnili seminářů DVU (např. Fraus). 

 

 

Výtvarná výchova 

Výuka výtvarné výchovy probíhala ve školním roce 2011/2012 podle rámcového výukového 

programu. Začátek školního roku jsme zasvětili výukovým programům v Moravské galerii 

města Brna. S žáky sedmých tříd jsme navštívili výstavu věnovanou knize „Nejkrásnější 

české knihy“ v Místodržitelském paláci. Po prohlédnutí výstavy žáci pracovali ve výtvarné 

dílně. Výsledkem jejich práce je vyvázaný a jimi ilustrovaný „jazykový slovník“. 

Žáci osmých tříd si prohlédli ojedinělou výstavu, která patřila vloni ke špičce výstav nejen     

u nás, ale v celé Střední Evropě  „Obrazy mysli, mysl v obrazech“. Také tito žáci po prohlídce 

výstavy měli možnost výtvarně navázat v dílnách Moravské galerie. 

Žáci posledního ročníku sbírali inspiraci na závěrečnou prezentaci ve dvoraně na výstavě    

„V plném spektru – fotografie 1900-1950“. Seznámili se s prvními fotografiemi a jejich 

uměleckou hodnotou. 

V 7., 8., a 9. třídách se žáci věnovali první části projektu „Hry se slovy“. Ilustrovali anglické 

idiomy. 

I letos obesíláme výtvarnou soutěž „Šťastné stáří očima dětí“, ale výsledky budou známy až 

na podzim. 

Ve všech ročnících žáci rozvíjeli během roku různé výtvarné techniky a přístupy – koláž, 

proláž, mozaika, akvarel. 

V rámci oslav 80. výročí otevření naší školy proběhla v prostorách školy velká výtvarná 

výstava. Z archivu výtvarné výchovy jsme vystavili práce žáků i čtyřicet let staré a porovnali 

je tímto se současnými pracemi žáků současné ZŠ. 
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Tělesná výchova 

        V uplynulém školním roce reprezentovali naši žáci školu v řadě sportovních soutěží. 

 Příprava na ně probíhala v rámci nepovinného předmětu Sportovní hry, který se konal 2 

hodiny týdně pro 6. - 7. ročník i 8. a 9. ročník. Výuka byla také rozšířena o volitelný předmět 

pohybové hry se zaměřením na míčové sporty.   

Ve florbalu chlapci soutěžili v kategoriích 6. - 7. i 8. - 9. ročník. Mladší i starší žáci skončili 

v okrskovém kole ve své skupině druzí. 

Zúčastnili jsme se také memoriálu J Krejčíka a Poháru ministra školství. Největšího úspěchu 

dosáhli v závěrečném turnaji organizovaném SBOŠ. V silné konkurenci jsme obsadili  

4. místo.  

V košíkové nás letos reprezentovali mladší žáci, kteří skončili v  městském finále druzí a 

mladší žákyně třetím místem v okrskovém kole. 

Jako každý rok jsme úspěšně soutěžili v bězích brněnské mládeže. Bohužel díky souběhu 

s ostatními akcemi nám první kolo a finále uteklo. Přesto jsme obsadili v celkovém pořadí 

všech brněnských škol pěkné desáté místo. 

V orientačním běhu, který je dlouhodobě naším nejúspěšnějším sportem, jsme opět závodili 

výborně, o čemž svědčí řada úspěšných žáků z prvního i druhého stupně, kteří se kvalifikovali 

do finále. V závěrečném finálovém závodě jsme obsadili v osmi kategoriích jedno první, dvě 

druhá a tři třetí místa. V soutěži škol jsme tak opět nenašli přemožitele a po čtrnácté v řadě 

skončili první s celkovým součtem 492 bodů a náskokem 217 bodů na druhou školu. 

Z dalších tělovýchovných aktivit stojí za zmínku lyžařský kurz, který proběhl v únoru           

na Dolní Moravě. Naši žáci se zde mohli naučit základy lyžování, pokročilí se seznámili 

s moderním způsobem vedení oblouku (tzv. carving) a pro zájemce probíhala i výuka 

snowboardingu. 

Jinou zajímavou outdoorovou aktivitou byl školní výlet 7. A, který byl letos zaměřen na vodní 

turistiku. Probíhal na řece Svratce.  Sjížděli jsme z Tišnova do Veverské Bítýšky a byl 

zakončen jízdou na parníku. 

Stejně jako v minulých letech proběhl na naší škole Olympijský den věnovaný MDD. Žáci 

mohli soutěžit ve streetballu, přehazované, střelbě, hodu na cíl, skoku přes švihadlo, 

přetahování lanem, silových disciplínách, futsalu a florbalu.  

V uplynulém školním roce se naši vyučující aktivně zapojili do projektu pořádaného Fakultou 

sportovních studií ,,Na hřišti i na vodě s dětmi v JMK v pohodě“ zaměřeném na bezpečnost, 

první pomoc a novinky ve výuce TV. Zúčastnili se prezenčních kurzů: Zdravý životní styl     

ve školách z pohledu bezpečnosti, snowboarding na zimním výcvikovém kurzu, výuka 

bruslení hravě a bezpečně a cykloturistika ve školním prostředí. Tyto kurzy byly doplněny     

o e-learningové kurzy vodní turistiky, gymnastiky a plavání. 

 

Pohybové hry 

 

Pohybové hry byly ve školním roce 2011/12 vyučovány v 6. - 8. ročníku druhého stupně, jako 

volitelný předmět, s dotací jedné hodiny týdně. Během výuky si žáci osvojili nové a 

zdokonalili si stávajících pohybové dovednosti, zejména byl kladen důraz na rozvoj 

dovedností, koordinace pohybu při míčových hrách typu basketbal, volejbal, florbal, fotbal, 

házená, vybíjená nebo přehazovaná. Součástí pohybových her bylo také osvojení si 

speciálních protahovacích, kompenzačních cvičení, která jsou podle potřeby preventivně 

využívána pro všechny žáky. 
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Informační a komunikační technologie 

 

Výuka probíhala v pátém, šestém a sedmém ročníku v souladu se školním vzdělávacím 

programem.  

V pátém ročníku se žáci postupně seznamovali s vývojem počítačů, informacemi, s ovládáním 

operačního systému, tvorbou obrázků, textových dokumentů, prací se soubory a složkami, 

okny. Plnili praktické úkoly. Naučili se ovládat přehrávače médií a přesouvali se na Internet, 

který byl tématem prakticky celého druhého pololetí.  

V šestém a sedmém ročníku jsme se zaměřili hlavně na komunikaci přes e-mail, ICQ, Skype, 

Chat, zabrouzdali jsme po netu dle různých témat. Dominantou druhého pololetí byl program 

MS Powerpoint a tvorba prezentací. Důležité bylo téma ochrany počítače před útoky z 

internetu a práce v síti.  

 

V průběhu školního roku byla dokončena tvorba sad výukových materiálů v rámci projektu 

OPVK 1.4. Tyto digitální učební materiály přispěly k zatraktivnění a zkvalitnění výuky IKT. 
 

 

 

Čeština hrou 
 

Tento zájmový útvar probíhal ve dvou skupinách, 6. a 7. ročník (V. Plívová), 8. a 9. ročník 

(V. Plívová), jedenkrát týdně.  

Byl zaměřen především na nápravu SPU a na procvičování probraného učiva. Žáci pracovali 

s připraveným textem, ale také s učebními a procvičovacími texty na PC. 

U většiny žáků bylo patrné zlepšení.  

Pro nízkou účast byla výuka skupiny 8. a 9. ročníku ve 2. pololetí zrušena 
 

 

 

 

Sborový zpěv 

Činnost zájmového útvaru sborový zpěv probíhala na I. i II. stupni. Žáci se během roku 

účastnili řady akcí, na kterých úspěšně reprezentovali školu. 

 

3.12.   Vánoční vystoupení v Galerii Vaňkovka 

7.12.   Vystoupení na akci Rozsvěcení vánočního stromu – Lesná 

14. +15. 12.  Besídka pro žáky školy 

19. 12.  Pěvecké vystoupení na náměstí Svobody 

23. 5.  Besídka k výročí školy pro žáky I. i II. stupně a pro rodiče 

24. 5.  Besídka k výročí školy pro zvané hosty 

16. 6.  Den radnice 
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7.0 Zhodnocení a závěr: 
 

V průběhu celého školního roku se nám dařilo uskutečňovat výuku v souladu s ŠVP.  

Výuka je obohacována atraktivními metodami práce i mnoha aktivitami ve škole i mimo 

školu, které výuku pro žáky velmi zpestřují.  

 

 V tomto školním roce jsme zdárně ukončili všechny aktivity spojené s projektem  OPVK 

Zvyšování kvality ve vzdělávání „Zkvalitnění environmentálního vzdělávání na MZŠ a MŠ 

Brno, Zemědělská 29“. Projekt byl ukončen k 30. 6. 2012.  

 

Pokračovali jsme v projektu  OPVK oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání 

na základních školách.  Název projektu „Zkvalitnění vyučování na MZŠ Brno, 

Zemědělská 29“ ve výši 2,38 milionu Kč. 

V rámci tohoto projektu pedagogové vytvořili již většinu učebních materiálů, které pomáhají 

ke zkvalitnění a zatraktivnění většiny oblastí výuky. 

 

Všechny učebny školy jsme v tomto školním roce dovybavili novými, bezprašnými, nebo 

novými kombinovanými tabulemi. Několik učeben jsme doplnili novým výškově stavitelným 

žákovským nábytkem a novým školním nábytkem. Dvě učebny byly vybaveny projekční a 

didaktickou technikou.  Materiální podmínky školy se nám tak postupně daří zlepšovat. 

 

Hygienické prostředí budovy Zemědělská 29 vylepšila nová hygienická kabina pro dívky. 

 

Vysoký zájem o školu pokračuje, což dokladuje 113 zapsaných žáků do prvních ročníků.  

 

Spolupracujeme s brněnskými školami v rámci projektu města Brna „Otevřená škola“.  

Z aktivit spojených s tímto projektem stojí za zmínku akce realizovaná ve spolupráci 

s Klubem rodičů „Rozloučení se školním rokem“. Sportovně společenská akce vrcholící 

grilováním se setkala ze strany stovek dětí a rodičů s obrovskou odezvou. 

 

Nadále pokračujeme v účasti na projektu města Brna „Angličtina do škol“.  Tento projekt 

nám každoročně přináší nemalé finanční prostředky směřující ke zkvalitnění materiální a 

personální stránky výuky angličtiny. 

 

V budově školy působí  regionální informační centrum nakladatelství FRAUS, jehož 

vzdělávacích programů se účastní velká část pedagogických pracovníků školy. 

 

Spolupracujeme s hudební školou Yamaha, ZUŠ Jaroslava Kvapila a atletickým klubem 

M. a C.  

Výhodou pro žáky i rodiče je, že aktivity těchto zájmových institucí probíhají na půdě školy, 

žáci nemusejí nikam dojíždět a jejich účast v těchto aktivitách je zajišťována ve spolupráci se 

školní družinou.  

 

V květnu proběhly úspěšné oslavy osmdesátého výročí otevření školy za účasti 

současných i bývalých žáků, současných i bývalých pracovníků školy. Oslav se účastnili 

také čelní představitelé městské části a města.  
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8.0 Poradenské služby v základní škole 

 

8.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 studium VP VŠ 

školní metodik prevence 1 Studium VP, MP VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog  0   

 

8.1.2 Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let – a více/z toho důchodci 

výchovný poradce  1                   

školní metodik prevence  1  

školní psycholog  0  

školní speciální pedagog  0  

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce:    

školní metodik prevence:   

školní psycholog: 

školní speciální pedagog: 

 

 

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

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

  

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

 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Autismus 2. 1 

SPU 3. 1 

SPU 6. 1 

SPU 7. 1 

SPU 8. 2 

   

   

Celkem  6 

 

8.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

   

   

   

celkem   
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2011/2012 

 

Škola:  Masarykova základní škola a Mateřská škola Brno, Zemědělská 29    

Školní metodik prevence:  Mgr. Vladimíra Plívová  

Počet žáků celkem: (MŠ – 50 dětí, I. stupeň 316 žáků, II. stupeň 177 žáků) 

 

Podmínky školy:  Škola se nachází v prostředí s menším výskytem rizikových faktorů, 

disponuje dvěma budovami s částečně  odděleným I. s II. stupněm. Sociální klima žáků je 

příznivé, převažuje dobrá komunikace se zákonnými zástupci. 

 

 

Po celý školní rok byl prováděn systém prevence a aktivity naplánované v rámci MPP. Byly 

splněny hlavní úkoly, především preventivní práce s dětmi, tvorba pozitivního sociálního 

klimatu na škole, rozvíjení osobnosti a podpora komunikace, realizace projektů a programů. 

Aktivity byly vyvíjeny ve všech oblastech prevence, příkladná byla spolupráce ŠMP s VP, 

vedením školy, ostatními vyučujícími, s rodiči i s ostatními složkami (PPP, Policie ČR, 

Městská policie, ÚMČ Brno – sever aj.). 

Řešily se konkrétní problémové situace, probíhala průběžná diagnostika a evaluace, byly 

poskytovány poradenské služby žákům a rodičům, vedena nástěnka a schránka důvěry. 

Pozornost byla věnována žákům s rizikovým chováním (rozbor a řešení problémových 

situací, individuální přístup a pomoc, navázání kontaktů s organizacemi, které mohou žákům 

nabídnout pomoc – SVP, OSPOD, POLICIE ČR, PPP, YMCA Brno, SIM). 

Osvědčil se program cílené prevence realizovaný Městskou policií Brno. Tato spolupráce 

bude pokračovat i v příštím školním roce.  

 

MPP byl plněn vzhledem k cílovým skupinám: 

 

MŠ: 

preventivní aktivity v rámci zdravého života a ochrany zdraví, využití pozitivních příkladů     

z četby pohádek, vyprávění, metody aktivního sociálního učení. 

ZŠ: 

vytváření nových kolektivů v 1. a 6. třídách, volnočasové aktivity (zájmové útvary, 

mimoškolní instituce působící na ZŠ), působení na žáky v průběhu mimoškolních akcí ( ŠVP, 

LVK, ŠV aj.), spolupráce s CVČ Lužánky, spolupráce s KJM na nám. SNP, dlouhodobá 

spolupráce s PČR a MP Brno, aktivity dramatického kroužku a pěveckých sborů (veřejná 

vystoupení), pravidelné návštěvy brněnských divadel, muzeí, kin, knihoven, kulturní, 

společenské a tělovýchovné akce (Den dětí, Svátek matek, Olympijský den). 

 

Absolvované preventivní programy: 

Dopravní výchova, DDM Junior, 5. ročník 

Hasík, HZS Brno, 2. ročník 

Program cílené prevence, Co dělat, když …., MP Brno, 3. a 4. ročník 

Dopravní výchova, DDM Junior, 4. ročník 

Dopravní výchova, DDM Junior, 2. ročník 

Zubní hygiena, 2. ročník 

Adaptační pobyt Kutiny, 6. ročník 

Muzeum romské kultury, 7. ročník 
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Hasík, HZS Brno, 6. ročník 

Rodinné a trestní právo, JUDr. Živěla, 9. ročník 

Program cílené prevence, Kyberšikana, MP Brno, 6. ročník 

Tancem proti drogám, TŠ Dynamic, 5. – 9. ročník 

 

Absolvované výukové programy zaměřené na prevenci rizikového chování: 

Není bašta jako bašta, Ekocentrum, 3. ročník 

Na kameni kámen, 5. ročník 

Dramatická výchova, CVČ Lužánky, 5. ročník 

Knihovna JM, nám. SNP, 2. a 3. ročník 

Planetárium, 5. ročník 

Dramatická výchova, Mýty a legendy, CVČ Lužánky, 4. ročník 

Historická exkurze Osvětim, 8. a 9. ročník 

Dramatická výchova, Zveme vás do hry, CVČ Lužánky, 6. ročník 

Dramatická výchova, Otevřené jeviště, CVČ Lužánky, 9. ročník 

Dramatická výchova, Komunikace, CVČ Lužánky, 7. ročník 

Exkurze Dukovany, Dalešice, 9. ročník 

Exkurze Praha, ČNB, ND, PČR, 8. a 9. ročník 

Dobrodružství vědy, Technické muzeum, 8. ročník 

 

Komunikace mezi žáky a vedením školy byla zajištěna pravidelnými schůzkami školního 

parlamentu a ZŘ, přínosná je též spolupráce s Klubem rodičů. 

Maximální pozornost byla věnována prevenci šikany, veškeré náznaky byly ihned řešeny. 

Zpracováván je Krizový plán řešení šikany, který je součástí MPP, Řešení rizikového chování 

v krizových situacích na MZŠ a MŠ Brno (návykové látky, šikana a kyberšikana, syndrom 

týraného dítěte, záškoláctví) a Propojení MPP a ŠVP jako příloha MPP.  

 

 

 

 

Brno 11. 09. 2012                         Mgr. Miloš Hrůza 

 

 

Výroční zpráva byla projednána a schválena na jednání Školské rady dne: 9. 10. 2012 

Příloha: Zápis ze zasedání školské rady ze dne: 9. 10. 2012 
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