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Část I. 

Základní charakteristika školy 
 

1.  

Název školy:   Základní škola Židlochovice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Adresa:   Tyršova 611, 667 01 Židlochovice 
Zřizovatel školy:  Město Židlochovice 
Ředitelka školy:   Ing. Jana Králová 
Škola sdružuje:  Základní školu, školní družinu 
   Do školského rejstříku škola zařazena s účinností od 1. 4. 2006 
telefon, fax:  tel.: 547 425 421, fax: 547 425 438  
e-mail:   info@zszidlochovice.cz, jana.kralova@zszidlochovice.cz  
webové stránky:  www.zszidlochovice.cz 
 

2.   Údaje o počtu tříd a žáků (podle zahajovacího výkazu) 

  

Školní rok 
2012/2013 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet 
žáků na třídu 

1. stupeň 8 5 185 23,1 

2. stupeň 16 4 410 25,6 

Celkem 24 9 595 24,8 

 

3. Celkový počet žáků v 1. ročníku:  47 

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  16,3 

Celková kapacita školy podle zřizovací listiny:  845 

 

4. Školská rada (zákon 561/2004 Sb., § 167) 

 Školská rada pracovala v tomto složení: Gabriela Motlíčková (předsedkyně rady), Milena Moudrá, 

Lenka Betášová, PaedDr. Stanislav Březina, Mgr. Helena Chmelková, Mgr. Jakub Janča, Vlastimil 

Helma, Lenka Brázdová, Mgr. Tomáš Šenkyřík.  

 Školská rada se sešla během školního roku 2012/13 dvakrát. Na schůzích se zabývala kromě 

pravidelných bodů jednání projednáním, hodnocením a schválením školního řádu s hodnocením 

výsledků vzdělávání žáků, výroční zprávy za uplynulý školní rok, schválením výroční zprávy o 

hospodaření za rok 2012, diskutovalo se o projektech realizovaných školou, spoluprací se 

zřizovatelem školy a o koncepci rozvoje školy. Dále byla se školskou radou diskutována nutnost oprav 

sociálního zařízení na Tyršově ulici, téměř havarijní stav stávající kotelny a nutnost vybudování jedné 

třídy a šaten v budově na Komenského ul. Ředitelka školy byla na jednání zvána. 

 

 

mailto:info@zszidlochovice.cz
mailto:jana.kralova@zszidlochovice.cz
http://www.zszidlochovice.cz/
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5.   Zvolený vzdělávací program 

 

Název zvoleného vzdělávacího 
programu 

Číslo jednací V ročníku 

ŠVP-Škola pro všechny 560/2007 1. – 9. 

 

 

Učební plán 1. - 5. ročníku, školní rok 2012/13 

Předmět 
Ročník 

1. (ŠVP) 2. (ŠVP) 3. (ŠVP) 4. (ŠVP) 5. (ŠVP) 

Český jazyk Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps Ml Sl Čt Ps 

- - 9 5** 4 1* 5** 2 1* 5** 2 * 5** 2 * 

Cizí jazyk - - 3 3 3 

Matematika 4 5 *** 5 *** 5*** 5*** 

IaKT - - - 1 1 

Prvouka 2 2 3 - - 

Přírodověda - - - 2 2 

Vlastivěda - - - 2 2 

Hudeb.vých. 1 1 1 1 1 

Výtv.vých. 2 1 2 1 1 

Praktické čin. 1 1 1 1 1 

Tělesná vých. 2 2 2 2 2 

Celkem 21 22 25 25 25 

 

Vysvětlivky:  

* Ve 2. a 3. ročníku je hodina psaní rozdělena na půlhodiny a doplněna o čtení. Ve 
4. a 5. ročníku je psaní začleněno do hodin slohu a čtení 

** Ve 2. a 3. ročníku vyučující rozhodne o časovém zařazení výuky slohu. 
Sloh je zpravidla zařazen po probrání celku mluvnického učiva.  
Ve 4. a 5. ročníku je sloh zařazen pravidelně do týdenního rozvrhu. 

*** Geometrie je ve 2. a 3. ročníku zařazena po probrání celku v pracovním sešitě a 
v učebnici.    
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Učební plán 6. - 9. ročníku, školní rok 2012/13 

Předmět 
Ročník 

6. (ŠVP) 7. (ŠVP) 8. (ŠVP) 9. (ŠVP) 

Český jazyk 5  4 4 5 

Cizí jazyk 3 3 3 3 

Dějepis 2 2 2 2 

Občanská výchova 1 1 1 1 

Zeměpis 2 2 1 2 

Matematika 5 5 5 4 

Přírodopis 1 2 2 2 

Fyzika 2 2 2 1 

Chemie - - 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 

Inf. a kom. technilogie - 0,5 0,5 1 

Člověk a svět práce  2 0,5 0,5 1 

Výchova ke zdraví 1 - 1 1 

Volitelný předmět 1  - 2 2 2 

Volitelný předmět 2 » - 1 1 1 

Celkem 29 30 31 31 

 

Vysvětlivky:  

 Člověk a svět práce   6.ročník: Práce s technickými materiály 
          Pěstitelství 
     7.ročník: Příprava pokrmů 
     8.ročník: Provoz a údržba domácnosti 
     9.ročník: Svět práce, volba povolání 
   
 

 Volitelný předmět 1     » Volitelný předmět 2  
7.ročník: Německý jazyk    7.ročník: Informatika 
  Konverzace v anglickém jazyce      Náš region 
8.ročník: Německý jazyk      Ekologie  
  Konverzace v anglickém jazyce    Domácnost 
         Dramatická výchova 
9.ročník: Německý jazyk    8.ročník: Informatika 
  Konverzace v anglickém jazyce    Náš region 

Ekologie  
Základy sportů – chlapci   9. ročník:   Informatika 

         Náš region 
         Ekologie   
         Základy sportů – chlapci 
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6.  Školní družina, která je součástí základní školy  
 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 4 95 fyz.  5/  přepoč.    3,37 
 

Zpráva o činnosti školní družiny: 

Počet žáků  na začátku školního roku:  95, na konci školního roku:  92 
Ve školním roce 2012/2013 pracovala školní družina v novém uspořádání, a to formou 14 denních bloků:  

 
Pod vedením paní vychovatelky Kláry Ivanové – blok aktivit: 
Sportík: kroužek byl zaměřen všesportovně. Děti si mohly vyzkoušet různé sportovní disciplíny, jako jsou 
fotbal, vybíjená, basketbal, golf, atletika a mnoho dalšího. Seznámily se základními pravidly a herní 
činností sportovních her a další zábavné pohybové aktivity. 
Malý ekoturista: náplní kroužků byla snaha o formování ekologicky správného vztahu k přírodě a všem 
složkám přírody, připomínalo se žákům důležitost třídění odpadů v domácnostech, ve škole/sběr 
plastových obalů, starého papíru, bioodpad-kompostér /. 
Zdravotníček: v tomto kroužku se děti naučily teoretické znalosti první pomoci,  poznávání léčivých bylin, 
dopravní výchovu. Praktický nácvik první pomoci byl zaměřen na zástavu krvácení, ošetření zlomenin a 
popálenin, přenos raněného, první pomoc při zástavě dýchání, masáž srdce. Uskutečnily se besedy na 
téma hygiena prostředí, osobní hygiena, nakažlivé choroby. 
Pod vedením paní vychovatelky Jany Koupilové – blok objevů: 
Kouzla hlíny: děti měly možnost se seznámit s různými druhy hlíny, s nástroji a nářadím – jejich používání 
při zpracování různých technik při vytváření keramických výrobků 
- válečková, vymačkávaná technika, práce s plátem, modelování z ruky – drobnější výrobky, sošky, 
nanášení glazur, kombinace keramiky s jinými materiály: korálky, drátky, pedig. 
Kroužek byl zaměřen na individuální přístup ke každému dítěti, na rozvoj jeho manuálních předpokladů. 
Paletka: náplní kroužku bylo seznámení se jak se základními výtvarnými technikami a postupy, tak i s 
atraktivními netradičními technikami. Práce s různým materiálem rozvíjela u dětí cit, fantazii, 
představivost, jemnou motoriku i celou osobnost. 
Relaxační bubnování: náplní kroužku byla hra na bubny a další rytmické nástroje s cílem osvojení techniky 
hry, cítění rytmu a improvizace. 
Pod vedením paní vychovatelky Jaroslavy Mrhačové – blok tvořivosti: 
Šikovné ručky: cílem kroužku bylo u dětí rozvíjet jejich manuální a výtvarné schopnosti, cit pro materiál a 
naučit je používat různé techniky. Používal se např. papír, keramická hmota, přírodniny /listy, kaštany, 
kameny, větvičky ../, textil, plasty a další netradiční materiály.                       
Malý kuchtík: v kroužku vaření se děti naučily připravovat jednoduchá jídla. Během vaření si vyprávěly o 
surovinách a jejich správném použití. Učily se dodržovat hygienické zásady při práci s potravinami a 
bezpečně používat kuchyňské náčiní.                                 
Zálesáček: náplní kroužku bylo získávat vědomosti z oblasti přírody: znalosti stromů, zvířat, květin - 
povídání, předčítání úryvků z knih, prohlížení obrázků, práce s přírodninami, rozlišování stop zvířat ve 
sněhu a vytváření sádrových odlitků                
Pod vedením paní vychovatelky Alexandry Ševčíkové – blok myšlenek:                             
Pátrání s Vrťapkou: komisař Vrťapka je populární postavička psího detektiva, který při svém pátrání 
nevyužívá jen rychlost a sílu, ale především svůj ostrovtip a bystrou hlavu, což učí i své detektivní 
kamarády. Děti pomáhaly Vrťapkovi vyřešit různé detektivní zápletky a úkoly pomocí různých pátracích 
metod a vypořádaly se s každým zapeklitým případem.                
Celodružinová hra Pat+Mat: celoroční družinová hra založena na postřehu a rychlosti odpovědí.              
Moudré sovy: zábavnou a inovativní formou děti  trénovaly soustředění, pozornost, fyzickou zdatnost, 
hrubou a jemnou motoriku.                                             
Zumba: taneční cvičení pro holky i kluky - cílem tohoto kroužku bylo zlepšení pohybových dovedností, 
držení těla, koordinace, rytmiky - vše zábavnou formou za doprovodu známých melodií. 

                                                             Ševčíková Alexandra, vedoucí vychovatelka školní družiny 

http://upice.spzsabartose.cz/userfiles/file/zdravověda8.JPG
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7. Příměstský tábor v zemi Oz 
 

 
Jak jsme očekávali, dle předpovědi počasí přišlo 19. 8. velké tornádo. Náhle jsme se ocitli i s Dorotkou a 
jejím psíkem v zemi, kde nic nefungovalo tak, jak jsme byli zvyklí z domova. Země Oz byla totiž zemí snů 
a fantazie. Cestou jsme potkali tři postavy a každá z nich něco symbolizovala. Strašák chtěl být inteligentní 
a vzdělaný, ale neměl mozek. Plecháč toužil po lásce a citu, ale chybělo mu srdce. A nakonec Zbabělý lev, 
jehož nedostatek byl patrný už z jeho jména. Proto cesta do země Oz za mocným čarodějem byla velkým 
zážitkem jak pro děti, tak i pro Dorotku. Cestou nám byly kladeny nebezpečné překážky, které děti 
statečně zvládaly. Do země Oz jsme se dostali, radu čaroděje měli, Strašák dostal mozek, Plecháč srdce a 
Lev odvahu, takže návrat do rodné země nebyl problém.  
 
Děti byly velice šikovné a hodné, pomáhaly si navzájem, možná proto se mohly vrátit zpět. 

         Ševčíková Alexandra, vedoucí vychovatelka školní družiny 

 

 

Část II. 

Údaje o pracovnících školy 
 

1.  Odborná a pedagogická způsobilost dle zákona 563/2004 Sb. 

 

Celkový počet pedagogických pracovníků 47 100% 

Z toho odborně a pedagogicky nezpůsobilých 5 10 % 

 

2.  Nepedagogičtí pracovníci  - počet  8  

 

3. Věkové složení pedagogických pracovníků 

 

  Učitelé 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 5 10 

35-50 let 1 22 

nad 50 let 0 6 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 2 

Celkem 7 40 

Mateřská nebo rodičovská dovolená  0 4 
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4.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

 
Typ kurzu 

    

Počet zúčastněných 
pracovníků 

Exkurze PK dějepisu do Památníku národního písemnictví v Rajhradě 4 

Konference Čs.společnosti Dyslexie, Brno 3 

Kyberšikana a současná škola  1 

ŠPP - Psychoterapeutický výcvik 1 

ŠPP - Vzdělávání v rámci projektu RAMPS 1 

ŠPP – Seminář Opožděný vývoj řeči a rozvoj jazykového uvědomění 1 

Seminář Moderní trendy rozvoje chemie 1 

Seminář výchovných poradců 1 

ŠPP – Seberozvojová skupina pro žáky 3. – 5.ročníku 1 

Seminář pro vyučující Aj  4 

Seminář Efektivní využití interaktivní tabule SMART Board ve výuce 1 

Konference Smart Board 1 

Seminář Finanční gramotnost – Finance a rodina  2 

ŠPP – Seminář Agresivita u dětí s autismem 1 

ŠPP – Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro 
školské poradenské pracovníky 

1 

ŠPP – Metodická návštěva SPC Štolcova, Brno 3 

Konference Bezpečně po internetu, Brno 1 

ŠPP – Školení AP – asistence u žáka s poruchami autistického spektra 2 

Seminář Ochrana obyvatelstva za mimořádných okolností 1 

Školení vyhláška 50/1978 Sb. 2 

ŠPP – Prohlídka SPC Ibsenova Brno 1 

ŠPP – Psychoterapeutická supervize 1 

ŠPP – Efektivní strategie učení u dětí s SPU a SPCH 2 

Seminář SPU v hodinách Aj na ZŠ 4 

ČŠI – Regionální setkání v rámci projektu Národní systém hodnocení 
vzdělávací soustavy v ČR 

1 

ŠPP – Poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se SVP ve 
školských právních předpisech  

1 

ŠPP – Fórum prevence 1 

Seminář Zákon o pedagogických pracovnících a pracovně právní 
problematika ve školství 

1 

Konference pro učitele Aj 1 

Seminář Křížem krážem zeměpisem 1 

Metodický seminář Písemný projev v Aj 1 

Seminář Základy trestního práva na úseku trestné činnosti mládeže 1 
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Seminář Hodnocení a klasifikace jako prvek pozitivní motivace 1 

Seminář Jaro ve školní družině 1 

Konference Škola jako místo setkávání 2 

Seminář Tradiční materiály netradičně 1 

ŠPP – Workshop pro pedagogy – Šikana  45 

ŠPP – Seminář Tvorba testové baterie pro diagnostiku žáků s SPU 1 

Seminář Tvorba nového ŠVP ZV a testování žáků 2 

Seminář Speciální výtvarná dílna 1 

Seminář Zlomky na prvním stupni ZŠ 1 

Seminář pro učitele Nj Wer findet was wo 1 

Seminář Účetnictví příspěvkových organizací 1 

Seminář Jak na animace, reklamu, komiksy a výuková videa 1 

Seminář Testové úlohy při výuce Čj na ZŠ 1 

Seminář Mimořádné události ve škole 1 

ŠPP – Seminář formou Balintovských skupin 1 

Seminář Dekorace a doplňky drátkováním 1 

Seminář Učím se rád 1 

Seminář Uchovávání a vyřazování dokumentů 1 

ŠPP – Schůzka školních metodiků prevence 1 

Seminář Vnitřní směrnice 1 

ŠPP – Podpůrná opatření pro žáky s SPCH 1 

 
Celkem 

116 
 

 

5.  Personální změny 

Nastoupili: 
pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Zuzana Horáčková, učitelka 2. stupně (M, Aj), od 27. 8. 2012 
Mgr. Jana Mertlíková, učitelka 2. stupně, od 27. 8. 2012 
Mgr. Šárka Fajglová, učitelka 1. stupně, od 27. 8. 2012 
Mgr. Jana Měřínská, učitelka 1. stupně, od 27. 8. 2012 
Klára Ivanová, vychovatelka školní družiny, od 27. 8. 2012 
Jaroslava Mrhačová, vychovatelka školní družiny, od 20. 8. 2012 
Mgr. Petra Veselá, asistentka pedagoga, vychovatelka školní družiny, od 1. 10. 2012 
 
Odešli:  
pedagogičtí pracovníci: 
Mgr. Ladislav Budík, učitel (Tv, Z), zaměstnaný do 31. 8. 2012 
 
MD nastoupila:  
Mgr. Renata Lukšová, školní psycholog, od 1. 6. 2013 
Mgr. Petra Jančová (Poklonová), učitelka (Vv, Ov), od 17. 6. 2013 
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6.  Personální zabezpečení 

Přehled zastupování ve školním roce 2012/13: 

Pedagogičtí pracovníci 

Jméno zastupujícího Jméno zastupovaného Důvod zastupování Doba zastupování 

Jana Koupilová Mgr. Iva Musilová OČR 3. 9. – 14. 9. 2012 

Marie Kahajová Mgr. Iva Musilová OČR 17. 9. – 28. 9. 2012 

Mgr. Petra Veselá  Mgr. Iva Musilová OČR 1.10.2012 – 30.6.2013 

Mgr. Jitka Kopečková Mgr. Milena Rotterová nemoc 8.10.2012  - 30.6.2013 

Mgr. Kateřina Valášková Mgr. Lenka Hanáková dovolená 17.1.2013 – 25.1.2013 

Mgr. Petra Dvořáková Jaroslava Mrhačová ukončení prac. poměru 7.6.2013 – 27.6.2013 

 

Správní zaměstnanci 

Jméno zastupujícího Jméno zastupovaného Důvod zastupování Doba zastupování 

Jana Mžiková Eva Čaloudová nemoc 25.9.2012 – 28.5.2013 

Ivana Procházková Eva Čaloudová nemoc 29.5.2013 - trvá 

Radka Hovězáková Ilona Michalčíková nemoc 25.3.2013 – 7.5.2013 

Romana Drabálková Ilona Michalčíková nemoc 9.5.2013 – 31.7.2013 

 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 
 

 
Ročník 

 
Počet žáků 

Prospělo  
s vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

 
Opakují 

1. 48 48 - - - 

2. 42 40 2 - - 

3. 38 32 6 - - 

4. 26 21 5 - - 

5. 31 17 14 - - 

Celkem za I. stupeň 185 158 27 0 0 

6. 100 20 78 2 1 

7. 120 25 92 3 3 

8. 101 17 76 9 4 

9. 84 8 75 1 0 

Celkem za II. stupeň 405 70 321 15 8 

Celkem za školu 590 228 348 15 8 

*Stav žáků na konci školního roku 
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2. Snížený stupeň z chování 

 

Stupeň chování  Počet % z počtu všech žáků školy 

 
2 

1. pololetí 9 1,52 

2. pololetí 5 0,85 

celkem 14 2,37 

 
3 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 2 0,33 

celkem 2 0,33 

  

Výchovná opatření během školního roku 2012/13:   

 Napomenutí Důtka TU Důtka ředit. pochvala 

 
1. stupeň 

1. pololetí 20 6 3 67 

2. pololetí 28 13 0 173 

celkem 48 19 3 240 

 
2. stupeň 

1. pololetí 76 45 18 205 

2. pololetí 86 39 19 318 

celkem 162 84 37 523 

 škola celkem 210 103 40 763 

 

3. Přehled absence 

 

 
Zameškané hodiny průměr na žáka 

omluvené neomluvené omluvené neomluvené 

 
1. stupeň 

1. pololetí 6 237 0 33,9 0 

2. pololetí 8 289 0 44,8 0 

celkem 14 526 0 78,5 0 

 
2. stupeň 

1. pololetí 21 712 83 53,3 13,8 

2. pololetí 20 016 119 49,4 11,9 

celkem 41 728 202 103,0 15,5 

 škola celkem 56 254 202 95,3 15,5 

 

4. Počet absolventů ZŠ ve šk. roce 2012/2013 

 

Ročník Počet žáků % z celkového počtu všech 
žáků 

9. ročník 94 15,9% 

8. ročník 7 1,2% 

Celkem 101 17,1% 
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Podrobné vyhodnocení přijímacího řízení žáků 9. ročníku na střední školy ve šk. roce 2012/13 
 

Přijato na G SOŠ a SOU s maturitou SOU bez mat. Celkem 

 
 

Celkově 

chlapci 0 29 18 47 

dívky 1 33 13 47 

celkem 1 62 31 94 

% 1,1% 66% 32,9% 100% 

 

Z nižších ročníků bylo 7 žáků přijato na OU a   SOU. 

 

Vyhodnocení přijímacího řízení žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia ve šk. roce 2012/13 
 

Ročník Počet žáků Počet 
přihlášených 

Počet přijatých % z celkového 
počtu všech žáků 

5. ročník 30 14 7 23,33% 

 

Šest žáků bude navštěvovat Gymnázium Židlochovice, jedna žákyně nastoupí na gymnázium Hustopeče. 

Vyhodnocení přijímacího řízení žáků 7. ročníku na šestiletáletá gymnázia ve šk. roce 2012/13 
 

Ročník Počet žáků Počet 
přihlášených 

Počet přijatých % z celkového 
počtu všech žáků 

7. ročník 122 1 1 0,81% 

 

 

 

Část IV. 

Údaje o výsledcích kontroly provedené Českou školní 

inspekcí 
 

Od 1. září 2012 do 30. 8. 2013 nebyla ČŠI provedena na naší škole žádná kontrola. 
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Část V. 

Údaje o dalších kontrolách 

Během školního roku 2012/13 proběhly na škole kontroly v následujících oblastech činnosti školy: 

 10. 10. 2012 - Veřejnosprávní kontrola (kontrola prováděná na škole dle zákona č. 320/2001 Sb., 
o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, zákon o finanční kontrole 
s odkazem na ustanovení § 9 kontrolního řádu obsaženého ve třetí části zákona č. 522/1991 Sb.) 
– Ing. Bc. Lenka Zábojová, Ing. Pavel Grygar, Jan Šotnar a Ing. Radmila Kafková. Kontrolou 
bylo zjištěno opomenutí zveřejnění účetní závěrky ve sbírce listin na obchodním rejstříku za rok 
2011. Dále bylo zjištěno, že k předložené inventarizaci za rok 2011 nebyl předložen seznam 
použitých identifikátorů a seznam všech inventárních soupisů. Zjištěné nedostatky byly 
odstraněny obratem. 

 25. 10. 2012 - Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 
povinností plátce pojistného. Kontrolu provedla VZP. Za kontrolované období byl zjištěn 
přeplatek pojistného ve výši 14 355,- Kč. Náprava byla učiněna v následujícím účetním 
období. 

 29. 5. 2013 - Veřejnosprávní kontrola (kontrola prováděná na škole dle zákona č. 320/2001 Sb., o 
finanční kontrole, účetnictví školy, inventarizace 2012-2013 v metodice nové inventarizační 
vyhlášky č. 270/2010 Sb.) – Ing. Bc. Lenka Zábojová, Jan Šotnar a Ing. Radmila Kafková. 
Nebylo zjištěno porušení posuzovaného právního předpisu. 

 

 

Část VI. 

Rozhodnutí ředitele 
 

Rozhodnutí ředitele ve šk. roce 2012/13 Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky 11 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 

Další dle § 165, odst. 2, zákona č.561/2004 Sb. v platném znění 
– přestup žáka 

108 0 

Další dle § 18 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění - IVP 17 0 

Další dle § 50 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění – 
uvolnění z Tv 

31* 0 

Další dle § 52 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění – 
uvolnění z výuky 

2 0 

Další dle § 52 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění – 
komisionální přezkoušení 

1 0 

Další dle § 52 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. v platném znění – 
opakování ročníku 

1 0 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2013/2014:   39  

*  Z toho 9 žáků uvolněno ze zdravotních důvodů po celý školní rok.  
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Část VII. 

Poradenské služby v ZŠ – Školní poradenské pracoviště 
 

Závěrečná zpráva o činnosti ŠPP ve školním roce 2012/2013 

1. Údaje o pracovnících ŠPP (zaměstnancích školy) 

a)  počty 
 fyzický 

počet/úvazek  
kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2/2 zást. ředitelky, jednoroční kurz 
KPÚ/učitelka, jednoroční 
kuru 

vysokoškolské, 
rigorózní 
řízení/vysokoškolské 

školní metodik prevence 1/1 učitelka, DVPP vysokoškolské 

dyslektický asistent 1/1 učitelka,  DVPP vysokoškolské 

školní psycholog  1/1 jednooborová psychologie vysokoškolské 

školní speciální pedagog 
(netřídní)* 

1/1 spec. pedagogika (logopedie, 
surdopedie, SPU), učitelství 
pro 1. stupeň 

vysokoškolské 

asistent pedagoga v 2. 
roč. 

1/0,625 - středoškolské s 
maturitou 

asistent pedagoga ve 3. 
roč. 

1/0,5 Kurz pro AP středoškolské 

asistent pedagoga ve 4. 
roč. 

1/0,5 Pedagogické vzdělání vysokoškolské 

asistent pedagoga v 7. 
ročníku 

1/0,625 - středoškolské s 
maturitou 

*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č. j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

 
b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let – důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce   1 / 0 

školní metodik prevence   1 / 0 

dyslektický asistent  1 1 

školní psycholog 1 - - 

školní speciální pedagog 1 - - 

asistent pedagoga 2 1 1/1 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 
školní psycholog:  
- kurzy v rámci psychoterapeutického výcviku  
- Vedení dětské skupiny pro děti s problémovým chováním pro poradenské pracovníky 
- Efektivní strategie učení u dětí s SPUCH 
 
školní speciální pedagog:  
- Povinná vzdělávání a metodická setkání projektu RAMPS 

- První pomoc při šikanování I., II., III 

- Opožděný vývoj řeči a rozvoj jazykového uvědomování 

- Podpůrná a vzdělávací opatření – vzdělávání žáků se SVP s podporou asistenta pedagoga 

- Agresivita u dětí s autismem 
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- Efektivní strategie učení u dětí s SPUCH 
- Poskytování poradenských služeb a vzdělávání žáků se SVP ve školských právních předpisech 

- Tvorba testové baterie pro diagnostiku žáků s SPU 

- Individuální vzdělávací plán 

- Podpůrná opatření žáků s PAS a Aspergerovým syndromem 

- IVP a podpůrná opatření pro žáky s SPU 

- Podpůrná opatření pro žáky s SPCH 

výchovný poradce 
- Seminář výchovných poradců základních škol 

     školní metodik prevence 

 průběžná metodická setkání s okresní metodičkou prevence, PPP Brno 

 Fórum prevence 
asistentky pedagoga (2. a 3. ročník) 

 Asistence u žáka s poruchami autistického spektra 
 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ Jmk) 

 program: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 název projektu: Podpora žáků s SPU ve výuce 

 organizace, která grant poskytuje: ESF, JMK 

 výše finanční částky: 1 348 442,- na dobu realizace projektu  

 období: 9. 1. 2012 – 31. 3. 2013 
 

 program: Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – VIP III   

 organizace, která grant poskytuje: IPPP ČR (ESF, MŠMT)  

 výše finanční částky: celý úvazek školního speciálního pedagoga 

 období: 2. 1. 2012 – 31. 12. 2013 
 

 program: Rozvoj školních poradenských pracovišť – VIP II   

 organizace, která grant poskytuje: IPPP ČR (ESF, MŠMT)  

 výše finanční částky: celý úvazek školního speciálního pedagoga 

 období: 1. 7. 2009 - 30. 6. 2011 
 

 program: Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost 

 název projektu: Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami jako cesta k inkluzívní škole 

 organizace, která grant poskytuje: ESF, JMK 

 výše finanční částky: 2 544 226,- na dobu realizace projektu (17. 3. 2009 – 16. 3. 2012) 

 období: 17. 3. 2009 – 16. 3. 2012 

 
 
3.  Individuální integrace 
 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

SPCH 1. 0 

PAS 2. 1 

SPCH/SPU 3. 2/1 

SPCH 4. 1 

- 5. 0 

SPCH/SPU 6. 2/1 
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SPCH/SPU 7. 3/1 

SPCH/SPU 8. 1/4 

- 9. 0 

celkem  17 

 

4.  Zpráva o činnosti školního poradenského pracoviště ve školním roce 2012/2013 

Činnost školního poradenského pracoviště ve školním roce 2012/2013 zajišťoval školní speciální pedagog 

Mgr. Radka Minaříková, školní psycholog Mgr. Renata Lukšová, výchovný poradce PaedDr. Stanislav 

Březina společně s Mgr. Alexandrou Bravencovou, školní metodička prevence Ing. Milena Rotterová, 

kterou od 2. čtvrtletí zastupovala Mgr. Alexandra Bravencová, a dyslektický asistent Mgr. Petra 

Dobrovolná. Vedením školního poradenského pracoviště byla nadále pověřena Mgr. Radka Minaříková. 

Plánovaná činnost školního poradenského pracoviště byla zpracovaná v plánu práce ŠPP pro školní rok 

2012/2013. Plnění plánované činnosti a realizace dalších záměrů bylo pravidelně projednáváno a 

vyhodnocováno na poradách tohoto ŠPP.  

Naším primárním cílem bylo nadále posilovat širokou základnu preventivní činnosti a nabídnout podporu 

žákům s již zjištěnými specifickými vzdělávacími potřebami, abychom zajistili kvalitní podmínky pro péči. 

Z celkového počtu žáků školy vykazovalo 137 žáků specifické vzdělávací potřeby, u 9 žáků bylo na 

základě provedeného screeningu vyjádřeno opodstatněné riziko rozvoje speciálních vzdělávacích potřeb, 

na jehož základě byli zařazeni do péče ŠPP. Nejčastěji se jednalo o žáky se specifickými poruchami učení, 

o poruchy chování nebo LMD (ADD a ADHD), žáky s osobnostními zvláštnostmi, které negativně 

ovlivňují jejich školní výkonnost, o žáky s hraničním rozumovým nadáním a o žáky sociálním 

znevýhodněním. U jednoho žáka byla diagnostikována porucha autistického spektra (PAS). U některých 

žáků byla zjištěna kombinace více negativních faktorů podílejících se na zvládání školní docházky.  

V průběhu školního roku bylo individuálně integrováno 17 žáků.  Z celkového počtu integrovaných žáků 

bylo 7 integrováno pro specifické poruchy učení, 9 žáků z důvodu vývojových poruch chování a jeden 

s diagnózou autismus. Čtyři individuálně integrovaní žáci se vzdělávali s podporou asistenta pedagoga, 

z toho tři na 1. a jeden žák na 2. stupni. 14 integrovaných žáků se vzdělávalo podle individuálních 

vzdělávacích plánů, které jim byly vypracovány ve spolupráci jednotlivých učitelů a školního poradenského 

pracoviště. Těmto žákům byla rovněž poskytována speciálně pedagogická nebo psychologická podpora. 

Tři žáci byli vzděláváni s plnou podporou ve smyslu doporučení vyjádřených školským poradenským 

zařízením. Skupinová speciálně pedagogická intervence byla pravidelně jednu hodinu týdně poskytována 

na 1. stupni žákům s diagnózou specifické poruchy učení, s hraničním rozumovým nadáním nebo 

opodstatněným rizikem dyslexie v rámci Dyslektických kroužků a kroužků Hravé učení. Na 2. stupni byla 

poskytována skupinová speciálně pedagogická péče žákům ročníků formou kroužků Efektivní práce 

s textem a informacemi. V tomto školním roce jsme pokračovali v systému podpory v 1. ročníku, jejímž 

cílem bylo odstranit deficity dílčích funkcí ve školsky významných oblastech a předejít rozvoji školsky 

významných obtíží u rizikových žáků. Rizikoví žáci 1. ročníku byli podpořeni diagnostiko-preventivním 

tříměsíčním kurzem Smyslová výchova zaměřeným na eliminaci zjištěných deficitů dílčích funkcí. Dále 

byla 4 žákům 1. ročníků poskytována pravidelná logopedická intervence.  

Kromě intervenční činnosti věnované žákům a poradenské podpory jejich rodičům jsme se důsledněji 

zaměřili na metodickou podporu pedagogů. Realizovali jsme hospitační náslechy u individuálně 

integrovaných žáků, kteří pracují s asistentem pedagoga, zaměřené právě na jejich metodickou podporu. 

Školní poradenské pracoviště připravilo skupinové workshopy vedené školním psychologem zaměřeny na 

prevenci a řešený šikany a kyberšikany ve školním prostředí, jichž se zúčastnili všichni pedagogičtí 

pracovníci školy. 
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Během školního roku jsme poskytovali podklady pro pedagogicko-psychologická vyšetření žáků 

s důvodným podezřením na přítomnost specifických vzdělávacích potřeb, žáků, u kterých jsme žádali 

kontrolní vyšetření nebo doporučení následného vzdělávání na odborných učilištích. Celkem jsme odeslali 

54 žádostí o vyšetření nebo doporučení PPP. 

Činnost školního poradenského pracoviště byla podpořena projektem RAMPS – VIP III. Díky tomuto 

projektu bylo zajištěno působení školního speciálního pedagoga ve škole, jeho odborný růst a metodické 

vedení 

Do 31.3.2013 pokračovala trvání projektu „Podpora SPU“, v rámci kterého jsme připravili výukové 

materiály pro žáky s SPU, které jsme začali využívat ve výuce a při domácí přípravě pro předměty dějepis, 

zeměpis, přírodopis, chemie, občanská výchova a výchova ke zdraví. Pro předměty ČJ a AJ byly 

zpracovány metodické a testové materiály pro žáky s SPU.  

Školní poradenské pracoviště se v letošním školním roce rovněž výrazně podílelo na přípravě zápisu do 1. 

tříd, vedení třídnických hodin na 2. stupni a zajišťovalo realizaci adaptačního programu pro 4 třídy 6. 

ročníku. 

V rámci kariérového poradenství jsme společně s vedením školy zajišťovali burzu středních škol, žákům 9. 

ročníků jsme nabídli konzultace s rodiči a školním psychologem na základě výsledků příslušného 

testování, žákům 8. ročníků jsme toto testování nabídli a následně realizovali. 

V rámci prezentace činnosti školního poradenského pracoviště jsme se aktivně zúčastnili konferencí České 

společnosti dyslexie v Brně a konference Filozofické fakulty Karlovy univerzity s mezinárodní účastní 

nazvané Škola jako místo setkávání. 

 Z důvodu naplňování systémového přístupu k žákům nadále spolupracujeme s mimoškolními 
organizacemi  - PPP, OSPOD, SVP, Policie ČR, dětští odborní lékaři, SPC pro děti žáky s vadami řeči, 
SPC pro děti a žáky s mentálním postižením, SPC pro děti a žáky s poruchami autistického spektra. 

         Mgr. Radka Minaříková, vedoucí ŠPP  
 

5. Hodnocení Minimálního preventivního programu za rok 2012/2013 

Při přípravě MPP vycházíme z legislativy v účinném znění. Při tvorbě MPP respektujeme 

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a školní vzdělávací program Škola pro všechny. 

Rovněž navazujeme na praktické zkušenosti a poznatky z minulých let.  

 Tvorba programu je konzultována s ředitelkou školy a s ostatními pracovníky Školního 

poradenského pracoviště ZŠ Židlochovice. Na realizaci programu se podílejí i ostatní vyučující. 

V rámci MPP pro školní rok 2012/2013 s názvem V zdravém těle zdravý duch, jsme si vytkli za 

cíl poznávání tělesného i duševního zdraví jako nejdůležitější životní hodnoty.  

K dosažení hlavního cíle sloužily tyto dílčí kroky:  

 Napomáhat žákům, aby žili zdravě, vštěpovat jim zásady i nejnovější trendy správné výživy a 

osobní hygieny, základy sexuální výchovy. 

 Napomáhat žákům, aby si uvědomovali vlastní zodpovědnost za své zdraví a osobní bezpečnost, 

aby si uvědomovali souvislost mezi zdravím tělesným a duševním. 

 Umožňovat jim orientovat se v problematice rizikového chování, zejména se zaměřením na jevy 

vyskytující se v našem regionu. 

 Vést žáky k zamyšlení nad smysluplným využitím volného času s ohledem na věk žáka. 
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 Zvažovat škodlivost rizikového chování pro jedince i pro celou společnost. 

 

Realizaci MPP zajišťoval ve školním roce 2012/2013 školní metodik prevence Ing. Milena Rotterová 

společně s Mgr. Radkou Minaříkovou, vedoucí ŠPP a Mgr. Alexandrou Bravencovou, výchovnou 

poradkyní.  

Uskutečněné aktivity pro žáky 1. stupně: 

 témata z ŠVP pro 1. stupeň zařazená do prvouky, přírodovědy a výchovných předmětů 

 beseda s MUDr. Valachovou pro 5. ročník 

 beseda Na kole dětem, J. Zimovčák pro 1. stupeň 

 Seberozvojová skupina pro vybrané žáky 3. – 5. ročníku (PPP Brno, Mgr. Cupalová, konané v ZŠ 

Rajhrad) 

 beseda s Policií ČR – Kyberšikana pro 4. ročník 

 výchovně vzdělávací pořad „Haló, tady linka důvěry“ pro 4. a 5. ročník 

 Projektový den Zdravá výživa, zdravé zoubky, 1. ročníky 

 Projektový den Ve zdravém těle zdravý duch, 2. ročníky 

 Sportovní den, 1. – 3. třída 

 divadelní představení Lotrando a Zubejda žáků 9. třídy pro 1. stupeň 

 Předvánoční bazárek 

 Běh zdraví 

 

Uskutečněné aktivity pro 2. stupeň: 

 pravidelná práce se školní psycholožkou se třídami zaměřená na práci s kolektivem, prevence 

šikany 

 preventivní činnost v rámci předmětů OV a VZ 

 uplatnění poznatků školního metodika prevence o regionálním výskytu rizikového chování a jeho 

důsledcích pro zdraví a psychiku   

 dvoudenní adaptační program pro žáky 6. roč., Prudká u Tišnova 

 beseda s Policií ČR, Kybešikana, žáci 6. tříd 

 beseda „Čas proměn“ pro žáky 6. ročníku (dívky) 

 beseda Na kole dětem, J. Zimovčák, 2. stupeň 

 Vánoční kavárnička 

 Lyžařské výcvikové kurzy pro 7. ročníky 

 beseda Trestní právo pro žáky 7. tříd, JUDr. Živěla 

 návštěva ÚP pro žáky 8. tříd 

 beseda Drogy – energetická bomba pro žáky 8. tříd, Mgr. Cupalová 

 Kariérové poradenství, testování žáků pro 8. třídy 

 beseda Zájmy chráněné zákonem pro 9. třídy, Mgr. Cupalová 

 preventivní program Než užiješ alkohol, užij svůj mozek, pro 7. ročníky, fa SANANIM 

 divadelní představení Lotrando a Zubejda žáků 9. třídy pro 2. stupeň 

 divadelní představení Sůl nad Zlato žáci dramatického kroužku pro MŠ 

 preventivní program Drogy, alkohol, tabákové výrobky pro žáky 8. a 9. ročníku 

 Běh zdraví 
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Další aktivity pro všechny žáky: 

 konzultace a poradenství v rámci ŠPP 

 nástěnka ŠPP  

 výchovné akce, koncerty  

 výtvarné, literární a sportovní soutěže  

 činnost zájmových kroužků pro žáky 1. – 9. roč.     

 nástěnka školního zpravodaje                                                          

 školní poradenské pracoviště viz www.sppzszidlochovice.cz 

 pohovory s problémovými žáky  

 výchovná komise 

 Předvánoční bazárek 

 

Uskutečněné aktivity pro rodiče: 

 informace pro rodiče na 1. třídních schůzkách (objasnění pojmů „Minimální preventivní 

program“, „rizikové chování“, nutnost spolupráce se školou) 

 nástěnný panel v cukrárně města Židlochovic průběžně informují žáky i rodiče o aktivitách školy 

 informace o adaptačním programu pro rodiče 6. ročníku 

 informace o způsobech realizace MPP – třídní schůzky 

 výchovná komise 

 individuální konzultační hodiny pro rodiče ve školním poradenském pracovišti (viz. webové 

stránky ŠPP:  www.sppzidlochovice.cz ) 

 spolupráce se Sdružením Židlochovice 

 školní zpravodaj 

 články do místních zpravodajů 

 činnost Klubu rodičů 

Uskutečněné aktivity pro pedagogy: 

 workshopy pro pedagogické pracovníky Šikana ve školním prostředí připravované ŠPP 

 další vzdělávání pracovníků ŠPP v oblastech souvisejícími s realizací aktivit MPP 

 
Spolupráce s odborníky: 
 

 s PPP 

 s dětskými lékaři 

 SVP 

 OSPOD 

 s Městskou policií, Policií ČR – Preventivně informačním oddělením 

 se Státním zdravotním ústavem, pracoviště Brno 

 se sdružením Židlochovice 

 s odborníky na řešení konkrétního rizikového chování (K – centrum aj.) 

Metodické pomůcky, informace, kontakty: 
 

V pracovišti ŠPP je zřízena knihovna, která je postupně doplňována a na požádání dostupná všem 

pedagogickým pracovníkům. Další potřebné materiály a informace o institucích i organizacích 

protidrogové prevence na okrese Brno - venkov  poskytnou pedagogům pracovníci ŠPP, zejména školní 

metodik prevence 

http://www.sppzidlochovice.cz/
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Využití volného času: 
 

 možnost využití areálu školního hřiště (hřiště fotbalové, volejbalové aj., betonové stoly na stolní 

tenis)     

 nabídka zájmových kroužků 

 dětské hřiště 

 využití tělocvičny v době volných hodin mezi dopoledním a odpoledním vyučováním 

 spolupráce s místním nízkoprahovým zařízením VATA pro žáky 2. stupně ZŠ 

 

Závěr: 
 

Stanované cíle minimálního preventivního programu pro školní rok 2012/2013 byly naplněny 

prostřednictvím realizace výše uvedených aktivit, které jsme si z velké části naplánovali již při sestavování 

MPP začátkem školního roku. V průběhu roku jsme kromě již zajištěných aktivit aktuálně reagovali na 

nabídku vhodných programů a na aktuální dění ve škole, v důsledku čehož došlo k drobným změnám 

oproti plánovaným akcím, kde se jednalo spíše o změnu formy, nikoli však obsahového zaměření. 

 

V tomto školním roce se nám podařilo realizovat více aktivit, které jsme si jako škola připravili 

s využitím vlastních lidských zdrojů a přímým zapojením našich žáků (workshopy ŠPP, besedy Klubu 

rodičů, předvánoční bazárek a kavárna, žákovská představení pro děti), což hodnotíme velmi pozitivně.  

                                           Mgr. Radka Minaříková, vedoucí ŠPP, Mgr. Alexandra Bravencová, výchovná poradkyně  

 

6.  Zpráva o činnosti výchovné komise ve školním roce 2012/2013 

Výchovná komise pracovala na naší škole desátým rokem. Složení výchovné komise bylo: ředitelka školy, 
výchovný poradce, školní speciální pedagog, školní psycholog, příslušný třídní učitel, případně další 
vyučující. VK projednávala přestupky a problémy žáků za přítomnosti rodičů a samotných žáků. Tento 
systém se v uplynulých letech velmi osvědčil, protože umožňuje objektivní projednání problémů bez 
možnosti zkreslování informací. Cílem činnosti výchovné komise není pouze projednání přestupků žáků a 
udělení výchovných opatření, ale především pomoc žákům a jejich rodičům při řešení vzniklých problémů. 

 
VK  v  tomto školním roce projednávala celkem 21 případů závažného porušení školního řádu. Jednalo se 
o 1 případ nevhodného chování, 4 případy šikany, 4 případy neomluvené absence a 10 ostatních případů. 
Z každého jednání VK je pořízen stručný zápis s návrhem opatření, který rodiče podepisují. 
 
VK spolupracuje s pracovnicemi OSPOD MěÚ Židlochovice. 
 
V této oblasti hraje velmi kladnou roli Školní poradenské pracoviště, které je zaměřeno na prevenci a 
odstraňování poruch učení a chování.  

                     PaedDr. Stanislav Březina, výchovný poradce
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Část VIII. 

Další údaje o škole 

 

1.  Školní výchovně-vzdělávací a poznávací zájezdy a další akce pro žáky 

Školní vlastivědné a poznávací zájezdy pro žáky: 

třída termín trasa 

1. A + B tř. 12. 6.  ZOO Hodonín, Baťův kanál 

2. A + 5. tř. 3. – 7. 9. Březová 

3. A + B tř. 27. – 31. 5. Jedovnice 

6. A 20. 6. Brno, památky města 

6. B + C 14. 6. Lama centrum Hády, Těsnohlídkovo údolí 

6. D 13. 6. ZOO Zlín 

7. A 6. 6. Olomouc 

7. B + E 12. 6. Letovice 

7. C  21. 6. ZOO Brno 

7. D 18. – 19. 6.  Kutná hora 

8. A 17. – 18. 6. Jihlavka 

8. B. 20. 6. Brněnská přehrada, hrad Veveří 

8. D 18. 6. Brněnská přehrada, hrad Veveří 

9. B 18. 6. Brněnské podzemí, hrad Špilberg 

 

17. 9. – 18. 9. 2012  Adaptační program 6. AB, Rekreační středisko Kutiny 

19. 9. – 20. 9. 2012  Adaptační program 6. CD, Rekreační středisko Kutiny 

5. 1. – 11. 1. 2013 1. lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, Dolní Morava, Králický Sněžník 

26. 1. - 1. 2. 2013       2. lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku, Dolní Morava, Králický Sněžník 

 

 

2.  Mimoškolní a volnočasové aktivity školy  

Zájmové útvary měly různé zaměření – od doplňování a upevňování znalostí v jednotlivých předmětech 

po rozvíjení dalších znalostí a dovedností, přípravu na přijímací zkoušky, mnoho zájmových útvarů bylo 

zaměřeno na sportování dětí a přípravu na soutěže, jiné se zabývaly ekologií, vytvářením výtvarných, 

pěveckých a pohybových dovedností. Pro děti se speciálními potřebami byly zřízeny dyslektické kroužky.  

 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

             1. stupeň 

Pohybově relaxační ( 1.tř.) 1 11 

Anglický jazyk (1. A+B ) 2 18 + 19  

Anglický jazyk ( 2. A + B ) 2 11 + 18 

Taneční 2 9+14 

Míčové hry ( 4. + 5.třída) 1 25 

Atletická přípravka (ŠAK 1. – 5.) 1 27 
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Hravé učení (1. A,B, 2. A,B, 3.A,B ) 1 11 + 14 + 13+7 

Dyslektický ( 4. + 5.třída ) 2 5 + 6 

Informatika ( 3.třída ) 2 6+15 

Přírodovědný 1 12 

Celkem 1. stupeň 15 241 

2. stupeň 

Matematický ( 6.roč. ) 1 16 

Matematický (7. roč.) 2 10+30 

Matematický (8. roč.) 1 9 

Matematický (9. roč.) 2 16 + 21 

Český jazyk 1 29 

Chovatelský (3. -7. roč.) 1 22 

Dramatický ( 8. – 9.) 1 8 

Florbal (chlapci 6. + 7. roč.) 1 17 

Florbal (chlapci 8. - 9. roč.) 1 16 

Chemický (8. roč.) 1 17 

Pěvecký 1 23 

Stavba a programování robotů ( 6. – 8. roč) 1 10 

Kondiční cvičení 1 8 

Gymnastika dívky (6. – 8. ročník) 1 3 

Gymnastika chlapci ( 6. – 9.ročník ) 1 9 

Basketbal dívky ( 6. – 8.ročník ) 1 15 

Fotografický 1 12 

Celkem 2. stupeň 24 287 

 
Škola celkem 

 
40 

 
489 

 

 

3.  Spolupráce školy s dalšími subjekty  

o Městský úřad Židlochovice – Tradičně proběhlo přivítání žáků 1. ročníku. Žáci 9. ročníku 
pomáhali při organizaci akcí pořádaných městem (městský ples, výstavy v MKK, apod.).  

o Úzce jsme spolupracovali se sociálním odborem MěÚ Židlochovice. Třídní učitelé poskytovali 
potřebné informace pro řešení různých situací. Se sociálním odborem jsme spolupracovali rovněž 
při řešení situací, kdy selhala snaha dosáhnout řešení výchovných problémů ve spolupráci školy a 
rodiny.  

o Při ZŠ i v tomto školním roce pracovalo Sdružení rodičů. Zástupci jednotlivých tříd se scházeli na 
jednání výboru vždy po ukončení třídních schůzek. Na tato jednání bylo přizváno vedení školy. 
Zástupci tříd zde prezentovali dotazy a náměty rodičů. Sdružení rodičů uspořádalo během roku 
několik akcí pro žáky, zorganizovalo vánoční Bazárek a finančně přispělo na nové vestavěné skříně 
ve třídách, na vybavení školy jednorázovými hygienickými potřebami, na potřeby pro zájmovou 
činnost dětí a na konci školního roku pořídilo odměny pro žáky s výborným prospěchem a 
vyznamenáním.  

o Sdružení Židlochovice – Žáci školy navštěvovali kroužky keramiky v keramické dílně, která je 
vybudována v jedné ze školních budov (Coufalíkovo náměstí). Keramická dílna byla využívána také 
žáky školní družiny. Žáci školy se zúčastňovali akcí pořádaných Sdružením Židlochovice (Běh 
zdraví, Jízda do vrchu, apod.). Do organizace Běhu zdraví se významně zapojil Školní atletický klub 
ZŠ Židlochovice pod vedením Mgr. Lukáše Přichystala. 

o Na začátku školního roku již tradičně navštěvují žáci 1. stupně a 6. ročníku Městskou knihovnu 
v Židlochovicích. Její pracovnice seznamují děti s prací knihovny, možností půjčování knih, 
motivuje děti k individuální četbě. Služeb Městské knihovny využívaly rovněž děti školní družiny. 
Zde si půjčují knihy jednak k domácí četbě, ale využívají literatury také ke společné četbě při pobytu 
ve ŠD.  MK připravila pro žáky celou řadu nových projektů a programů. Velmi populární byla opět 
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Noc s Andersenem. V červnu prvňáčci předvedli, jak se naučili pěkně číst a byli pasováni na 
čtenáře.  

o Mateřská škola Židlochovice – Spolupráce probíhala zejména při přípravě předškoláků pro vstup 
do 1. ročníku ZŠ. Ti navštívili budovu školy, aby se seznámili se školním prostředím, do kterého 
přijdou po prázdninách. Přípravě i samotnému zápisu byla věnována velká pozornost, do přípravy 
se zapojily všechny vyučující 1. stupně a speciální pedagožka a školní psycholožka. S rodiči 
budoucích prvňáků se sešly obě vyučující a předaly jim důležité informace pro úspěšný vstup do 
školy. Naši žáci 2. stupně v rámci pracovních činností a volitelných předmětů navštěvovali děti 
v MŠ, pomáhali jim hlavně při výtvarných činnostech (keramické hrátky, apod.) a vznikaly krásné 
sociální vazby mezi nimi. Žáci školy a členové Školního atletického klubu pomáhali s organizací 
sportovního odpoledne a atletických závodů v MŠ. Žáci dramatického kroužku sehráli pro děti 
z MŠ pohádku Sůl nad zlato. 

o Gymnázium Židlochovice – Studentům umožňujeme využívat sportoviště v areálu školy, 
gymnázium spolupracuje s naší školou na údržbě sportovního areálu, spolupracujeme s vedením 
gymnázia při přijímacím řízení žáků 5. ročníku do primy. V rámci Školního poradenského 
pracoviště spolupracujeme s gymnáziem při péči o nadané žáky. Nabízíme žákům gymnázia účast 
v kroužcích robotiky, elektrotechniky a tvorby počítačových her, které na naší škole organizujeme. 

o Ve spolupráci s Asociací školních sportovních klubů (AŠSK), jejímž členem je i naše škola, se 
podílíme na organizaci zejména okrskových kol sportovních soutěží (šplh, sportovní gymnastika, 
lehká atletika, atd.) ve sportovním areálu a prostorách školní tělocvičny.   

o Policie ČR – Na základě Metodického pokynu MŠMT ČR, čj. 14 144/98-22 „Spolupráce škol a 
předškolních zařízení s Policií ČR při prevenci a při vyšetřování kriminality dětí a mládeže a 
kriminality na dětech a mládeži páchané“ jsme spolupracovali při řešení přestupků žáků ZŠ, 
umožnili jsme vyslechnout žáky školy ve školní budově. U žáků mladších 15-ti let byl přítomen 
pedagogický pracovník. Ve spolupráci s oddělením prevence Policie ČR jsme uspořádali v rámci 
Minimálního preventivního programu řadu akcí (viz Hodnocení MPP). 

o Pedagogicko-psychologická poradna Brno – Pro žáky školy jsme uspořádali řadu besed a 
preventivních programů (viz hodnocení MPP). 

o Pedagogicko-psychologická poradna Brno, odloučené pracoviště Židlochovice – 
Prostřednictvím Školního poradenského pracoviště je navázána spolupráce s PPP v Židlochovicích 
při řešení kázeňských a vzdělávacích problémů žáků, doporučování odkladů povinné školní 
docházky, při vyšetření žáků s vývojovými poruchami učení a jejich nápravě, při integraci žáků, 
apod.  

o Spolupráce s dětskými lékaři – U problémových žáků nám pomáhali při zjišťování neomluvené 
absence, MUDr. Valachová při úrazech nebo jiných mimořádných událostech vždy ochotně 
pomohla radou po telefonu nebo přijela. 

o Myslivecké sdružení Židlochovice – Propagovalo mezi žáky ochranu životního prostředí a péči 
o zvěř, dále umožňovalo využití myslivecké chaty pro akce třídních kolektivů, ve spolupráci 
s Junákem a občanským Sdružením Židlochovice uspořádalo zdařilý Den dětí. 

o Lesní závod Židlochovice – Tradičně škole věnoval tři vánoční stromky. 
o Přijali jsme výzvu některých humanitárních organizací a podpořili jsme zapojení žáků do jimi 

vyhlášených akcí: 

 CPK Chrpa – veřejná sbírka na výcvik koní pro hyporehabilitaci. Žáci akci podpořili nákupem 
drobných předmětů. 

 V lednu 2011 se děti z 1. stupně tradičně zapojili do Tříkrálové sbírky. Akci se žáky 
zorganizovala Mgr. Daniela Tichá a Mgr. Pavlína Srncová, učitelky 1. stupně. Dětem se 
podařilo vybrat opět vyšší finanční částku než v loňském roce. Peníze byly odevzdány na 
charitativní činnost.  

 Žákům školy byla nabídnuta účast na dobročinné akci Fondu Sidus, jejímž hlavním cílem je 
získávat finanční prostředky ke zlepšení života dětí s onkologickými onemocněními a dětí 
v předtransplantační a potransplantační léčbě.  

o Židlochovický dětský sbor Skřivánek při ZŠ Židlochovice – Sbor navštěvují žáci 1. a 2. stupně 
naší školy a účastní se řady akcí. Se Skřivánkem má škola velmi dobrou a letitou spolupráci.  

o Již druhým rokem působil při škole Školní atletický klub, jehož členy jsou především žáci 1. i 2. 
stupně naší školy, ale také děti z okolních obcí. ŠAK využívá ke své činnosti prostory školní 
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tělocvičny a přilehlý sportovní areál. Pro malé sportovce zorganizoval v letošním školním roce další 
ročník „Šmoula – cupu“. 

o Velmi úspěšně si vede již několikátou sezónu dramatický kroužek pod vedením Mgr. Alexandry 
Bravencové. S velkým ohlasem se setkalo divadelní představení Lotrando a Zubejda, které sehráli 
na konci školního roku pro žáky naší školy, pro žáky z Hrušovan a pro velký úspěch sehráli í 
představení pro veřejnost. Své umění předvedli žáci na školní akademii, kdy se představili 
dramatizací Erbenovy Kytice. Pro děti z MŠ Židlochovice nacvičili pohádku Sůl nad zlato. 

 

4.  Účasti žáků a pedagogů školy na životě ve městě 

o Ředitelka školy Ing. Jana Králová je členkou zastupitelstva a rady Města Židlochovice. Pracuje také 
ve školské komisi a je předsedkyní Školské rady Gymnázia Židlochovice.  

o Mgr. David Kopeček pracuje jako předseda kulturní komise, poradního orgánu rady města 
Židlochovice, je členem skupiny INSPIRO o.s. (pořadatel kulturních akcí, cestopisných večerů, 
čajoven), podílí se na organizaci kulturních akcí pod hlavičkou Městského kulturního střediska 
Židlochovice (oslavy 140. výročí povýšení Židlochovic na město) a je členem pěveckého tělíska 
Pasqil (hráč na cajon a perkuse). 

o Zajímavosti z dění školy a důležité informace jsme posílali ke zveřejnění v místní kabelové televizi a 
do židlochovického Zpravodaje. 

o K další prezentaci školy a informování veřejnosti o činnosti školy jsme využívaly dvě vývěsky 
umístěné ve výloze obchodu na Nám. Míru – pro 1. a pro 2. stupeň. 

o 3. září 2012 byli žáci 1. tříd se svými rodiči a třídními učitelkami přijati v obřadní síni Židlochovice 
u příležitosti slavnostního zahájení školního roku. Obdrželi pamětní listy a drobné upomínkové 
předměty. 

o Se žáky školy jsme navštěvovali výstavy pořádané v MKS Židlochovice. 
o 21. 4. 2013 se žáci ZŠ Židlochovice zúčastnili Běhu zdraví v Židlochovicích. Do organizace závodů 

se opět aktivně zapojil Školní atletický klub v čele s panem učitelem Mgr. Lukášem Přichystalem. 
Další žáci školy pomáhali s hladkým průběhem závodů přímo na trati.  

o Zaměstnanci školy spolu se žáky udržují sportovní areál a okolí školy. V pracovních činnostech a 
třídnických hodinách udržují svěřené úseky. Sportovní areál slouží v mimoškolní době rovněž pro 
využití veřejnosti. 

o Škola vydala 3. září 2012 Školní zpravodaj, v němž rodiče nalezli důležité informace o organizaci 
školního roku, hodnocení výsledků vzdělávání, o činnosti školní družiny, práci zájmových útvarů, 
apod. 

o 13. 11. 2012 jsme ve všech školních budovách uspořádali Den otevřených dveří. Během dne měli 
rodiče i další hosté možnost nahlédnout i do výuky.  

o 6. 11. 2012 jsme zorganizovali pro žáky 8. a 9. ročníku a jejich rodiče Burzu středních škol, na které 
zástupci SŠ prezentují své organizace. Burzu pořádá naše škola již několik let, pro velký ohlas jsme 
ji přesunuli do kulturního sálu Masarykova kulturního domu. Pozváni byli také vycházející žáci 
z okolních škol. Prezentace se setkala již tradičně s úspěchem.  

 

5.  Spolupráce školy s vysokými a středními školami při přípravě budoucích pedagogů 

Na škole jsme umožnili vykonat pedagogickou praxi těmto studentům: 

Jméno škola předmět termín 

Ludmila Obdržálková PdF MU Nj  10. 10. – 21. 10. 2012 

Šárka Berková CmG a ped. škola student 13. 5. – 17. 5. 2013 
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6.  Zapojení školy do projektů 

Zapojení do aktivit individuálního projektu JmK s názvem Spolupráce institucí počátečního 

vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností uplatnění inovativních forem 

spolupráce 

Základní škola Židlochovice se zapojila jako partner do projektu Podpora přírodovědného a technického 

vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji s těmito subjekty: 

 Střední škola polytechnická, Brno, Jílová 36 

 Střední průmyslová škola chemická, Brno, Vranovská 65 

 Střední škola strojírenská as elektrotechnická, Brno, Trnkova 113 

 

Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice – e-learning 

Tímto projektem rozšiřujeme e-learningové prostředí o předměty přírodních věd, jak pro žáky 1. 
stupně, tak i 2. stupně. V rámci projektu vzniká podpůrný výukový materiál pro žáky naší školy, který 
budou moci využít jednak při práci na počítačích ve škole, jednak přes webové stránky projektu při 
domácí přípravě. Vytvořením studijních materiálů v elektronické podobě a programových aplikací 
dojde ke zkvalitnění výuky. Doplní se neúplné nebo neexistující materiály tak, aby korespondovaly 
s učebními plány jednotlivých předmětů. Nové učební postupy umožní žákům okamžitou 
sebekontrolu a zpětné vazby k získaným vědomostem. Posílí způsobilost žáka k učení, řešení 
problémů, způsobilost komunikační a pracovní. Výše dotace u tohoto projektu z OPVK je 2.547 tis. 
Kč Období realizace 17. 4. 2012 – 30. 6. 2014. 

 

RAMPPS – VIP III – Rozvoj a metodická podpora školních poradenských pracovišť  

Pokračování projektu RPŠPP VIP – II. Období realizace 2. 1. 2012 – 31. 12. 2013. 

 

Podpora žáků s SPU ve výuce 

 

V rámci projektu vznikl podpůrný výukový materiál pro žáky se specifickými potřebami učení. 

Vytvořené pracovní sešity pomáhají podpořené skupině žáků ve snazší orientaci v základním učivu. 

Jedná se o předměty dějepis, zeměpis, přírodopis, chemie, občanská výchova a výchova ke zdraví. 

Výše dotace u tohoto projektu z OPVK je 1.384 tis. Kč. Termín realizace 9. 1. 2012 – 31. 3. 2013. 

EU Peníze školám – Podpora vzdělávání v ZŠ Židlochovice 

Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního 
vzdělávání na základní škole. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo metodickým 
vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním 
nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce.  
Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech probíhalo individualizací výuky 
prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků se SVP a žáků mimořádně 
nadaných. 
 
Výše dotace projektu z OPVK se odvíjela od počtu žáků ve škole a pro naši školu činí 2 342 019,- 
Kč. Doba realizace projektu 30 měsíců (srpen 2010 – leden 2013). 
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Ovoce do škol 

Od 26. února 2010 je naše škola zapojena do projektu Ovoce do škol. Žáci na 1. stupni dostávají 2x 

týdně ovoce nebo ovocné šťávy. Cílem programu je podpořit správné stravovací návyky u mladých 

lidí, neboť studie ukazují, že si tyto návyky udržují i později v životě. Výzva je kontinuální, stále běží. 

Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice 

Projektem „Rozvoj ICT v ZŠ Židlochovice“ jsme řešili technické zhodnocení školy, její vybavení 
výpočetní technikou, prezentační technikou a technologiemi využívanými k modernímu způsobu 
výuky. Projekt nám umožnil propojit všechny tři školní budovy do jednotné sítě. Udržitelnost 
projektu je 5 let.  Program ROP Jihovýchod, hodnota projektu 5 404 tis. Kč. Termín realizace 6 – 
9/2009. 

 
Komplexní zajištění podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami jako 

cesta k inkluzívní škole 

Projekt je zaměřen na omezení nebo vyloučení důsledků speciálních vzdělávacích potřeb žáků. 

Napomáhá podpořené skupině žáků získat znalosti, dovednosti a návyky potřebné pro úspěšné 

zahájení i ukončení základního vzdělávání a připraví jim rovné možnosti pro další vzdělávání. Žákům 

talentovaným napomůže k dalšímu rozvíjení jejich schopností. Prostřednictvím projektu je posílena 

práce školního poradenského pracoviště, budou vytvářeny nové pomůcky a materiály pro žáky. 

Stávající tým školního poradenského pracoviště je rozšířen o školního psychologa a asistenta 

pedagoga. Výše dotace u tohoto projektu z OPVK je 2.544.243,-Kč. Termín realizace 3/2009 – 

3/2012. 

 

Zavedení specializovaného systému pro přípravu žáků na výuku prostřednictvím ICT 

v matematice a fyzice, e-learning  

V rámci projektu vzniká podpůrný výukový materiál pro žáky naší školy, který budou moci využít 

jednak při práci na počítačích ve škole, jednak přes webové stránky projektu při domácí přípravě. 

Vytvořením studijních materiálů v elektronické podobě a programových aplikací dojde ke zkvalitnění 

výuky. Doplní se neúplné nebo neexistující materiály tak, aby korespondovaly s učebními plány 

jednotlivých předmětů. Nové učební postupy umožní žákům okamžitou sebekontrolu a zpětné vazby 

k získaným vědomostem. Posílí způsobilost žáka k učení, řešení problémů, způsobilost komunikační 

a pracovní. Plánované aktivity realizuje tým pedagogů naší školy a po technické stránce je projekt 

zajištěn odborným subjektem vzešlým z výběrového řízení. Výše dotace tohoto projektu z OPVK je 

2.683.347,-Kč. Termín realizace 3/2009 – 3/2012. 

Rozvojový program školních poradenských pracovišť RPŠPP VIP – II 

Pokračování projektu RPŠPP VIP – I. Období realizace 1. 7. 2009 - 30. 9. 2011. 
 

Duhová dílna  

Pokračování v činnosti dětí v rámci keramického kroužku.  

Využití interaktivní tabule při výuce anglického jazyka 

Na základě zpracovaného projektu je informativní tabule využívána ve výuce na 1. stupni v budově 

na Coufalíkově nám.     
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Část IX. 
 

Zhodnocení a závěr 
 

1.  Vyhodnocení realizace ŠVP za školní rok 2012/2013 

Podle ŠVP „Škola pro všechny“ se ve školním roce 2012/2013 učilo na naší škole šestým rokem. Výuka 

probíhala ve všech ročnících. Na základě zkušeností z  výuky podle ŠVP byly provedeny úpravy ŠVP, 

které jsou obsaženy v dodatcích ŠVP. Výuka probíhala s cílem rozvíjet především takové vědomosti, 

dovednosti a postoje, které budou dobře uplatnitelné v životě. Velký důraz byl kladen především na 

využití moderních metod a forem práce a ICT.  Velmi se osvědčilo zařazení volitelných předmětů v 7., 8. a 

9. ročníku, zejména 2. cizí jazyk. Důležitou roli při realizaci ŠVP sehrává Školní poradenské pracoviště při 

péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

S platností od 1. 9. 2013 došlo ke změnám v RVP. Na základě těchto změn, které se týkají především 

zavedení výuky druhého cizího jazyka od 7. třídy, změn v matematice, občanské výchově a výchově ke 

zdraví, zpracovávají naši vyučující dodatek ŠVP, kde budou tyto změny zahrnuty. 

                                                                                        PaedDr. Stanislav Březina, koordinátor ŠVP 

 
2. Hodnocení práce metodického sdružení ve školním roce 2012/2013 
 

Členky metodického sdružení se ve školním roce 2012/2013 sešly na čtyřech pravidelných schůzkách. V 

době mezi schůzkami metodického sdružení jsme se setkali na čtyřech schůzkách s vedením školy. 

Schůzka v srpnu byla zaměřena na přípravu školního roku a plánu práce. V září byl projednán Den 

otevřených dveří, výukové programy hrazené z projektu a odběr mléka. Pravidelné schůzky v lednu a 

červnu se týkaly jednak hodnocení práce za 1. a 2. pololetí, jednak přípravy akcí na další období. Červnová 

schůzka se týkala také přípravy školního roku 2013/14. Na pravidelných schůzkách s vedením školy jsme 

řešili provozní záležitosti, dále pak konkrétní problémy s chováním a prospěchem žáků 1. stupně. 

 Pokračovala úzká spolupráce s městskou knihovnou. Všichni žáci navštívili během roku knihovnu  
celkem 4x, pro prvňáčky byla připravena již tradiční akce Pasování na čtenáře.  

 Žáci 2. ročníku se zúčastnili výuky plavání v Hustopečích.  

 Všichni žáci 1. stupně vyjeli na jednodenní školní výlety. 

 Žáci 2. A a 5. tř. se zúčastnili ŠVP na podzim, 3. A a 3. B na konci školního roku.  

 Pro žáky některých ročníků byly připraveny výtvarné dílny, ve kterých si děti vyrobily malované    
magnety  malované chňapky  

 Všichni žáci se zúčastnili výchovného programu v planetáriu v Brně, besedy s panem 
Zimovčákem Na kole dětem, výukového programu pořádaného EkoCentrem Brno 

 V průběhu roku jsme rovněž navštívili divadelní vystoupení zahrané žáky třídy 9.B Sůl nad zlato a  
Lotrando a Zubejda  

 V rámci poznávání našeho města jsme vyrazili také na vycházky do okolí města – Akátová věž, 
Knížecí les, místní zámecký park …  

 Všichni žáci 1. stupně měli možnost odebírat školní dotované mléko a mléčné výrobky, na obou 
školách probíhal prodej doplňků ke svačinám.  

 Po celý školní rok bylo pro 1. stupeň dodáváno ovoce z projektu „Ovoce do škol“.  

 Žáci se zapojili do sportovních akcí pořádaných okolními malotřídními školami – turnaj ve 
vybíjené, fotbalu, byl uspořádán sportovní den pro 1. - 3. ročník 
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 Žáci 2. – 5. třídy se opět zapojili do organizace Tříkrálové sbírky.  

 Naši žáci se zúčastnili Běhu zdraví.  

 Všichni žáci 1. stupně zhlédli letové ukázky dravců 

 V rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice se 

4. a 5. třída zúčastnily různých exkurzí. 

 V rámci projektu Zlepšení podmínek pro výuku přírodovědných předmětů na ZŠ Židlochovice    

 připravují vybraní učitelé 1. stupně e-learningovou výuku do matematiky 2.-5. ročníku a 

přírodovědy 4.  a 5. ročníku 

 Během školního roku byly do výuky zařazeny různé projektové dny 

Mgr. Pavlína Srncová, předsedkyně MS 

 

3.  Hodnocení práce ÚMS ve školním roce 2012/2013 

Společná schůze ÚMS proběhla 3. 12. 2012. Byli přítomni zástupci 4 škol. Schůze byla zaměřena 

především na prospěch a chování žáků 6. tříd. Dále byli vyučující informováni o RVP a adaptačním 

programu. 27. 11. se konalo fotbalové utkání v Žabčicích, účastnilo se 5 škol. Dne 1. 3. proběhlo utkání ve 

vybíjené v Hrušovanech za účasti 6 škol. 20. 3. organizovala naše škola recitační soutěž, do které se 

zapojilo 6 škol. Všechny akce byly zdařilé a věříme, že se uskuteční i v příštím školním roce. 

                                                                                                              Mgr. Jaroslava Kotalová, vedoucí ÚMS     

 

4.   Hodnocení adaptačního programu ve školním roce 2012/2013  

Dvoudenní adaptační program pro žáky nově vzniklých šestých tříd má na naší škole již dlouholetou 

tradici. Také letos v polovině září se žáci všech šestých tříd společně se svými třídními učiteli a pracovníky 

ŠPP vydali do rekreačního střediska v Prudké u Tišnova.  

 

Přestože občas zapršelo a některé aktivity bylo nutné uskutečnit v budově, vše, co bylo naplánováno, se 

splnilo. Účast žáků byla téměř stoprocentní, což je pro úspěch celé akce nezbytným předpokladem. 

V tomto rekreačním středisku nás láká vyhovující přírodní terén, oddělené společenské místnosti a 

ubytování ve vícelůžkových chatkách s možností přitápění v případě chladnějšího počasí. Všem je 

poskytnuta chutná a kvalitní domácí strava včetně celodenního pitného režimu.  

  

Již samotná cesta vlakem byla pro mnohé žáky nevšedním zážitkem, stejně jako různé hry na 

seznamování, posilování aktivity, tvořivosti či vzájemné důvěry. S výjimkou deštivého počasí probíhaly 

všechny činnosti v přírodě, nechyběla ani noční hra s nezbytnou dávkou strachu. Žáci velmi pěkně 

spolupracovali, aktivně a ochotně se zapojovali do veškerých aktivit. S mnohými materiály, které si zde 

vytvořili, budou dále pracovat pod vedením třídního učitele a školního psychologa na třídnických 

hodinách. 

  

Pracovníci ŠPP i třídní učitelé hodnotí průběh letošního ročníku adaptačního programu kladně. Cenné pro 

nás bylo závěrečné hodnocení žáků, z něhož vyplynulo, že adaptační program byl pro ně velmi přínosný. 

Dozvěděli jsme se, že program byl „super“, byl pro ně něčím novým, poznali nové kamarády. 

  

Domníváme se, že hlavní cíl adaptačního programu, seznámit se v rámci třídních kolektivů i s třídními 

učiteli, byl splněn.  Rovněž doufáme, že žákům pomůže k včasnému a úspěšnému začlenění se do nových 

tříd. Náš dík patří všem rodičům, kteří svým dětem pobyt v obou rekreačních střediscích umožnili.  

                                                                                          Alexandra Bravencová, školní metodik prevence 
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5.  Sponzorské dary 

 Světluška, s.r.o., Brno – finanční dar ve výši 5.000,- Kč určený na vylepšení školního prostředí. 

 Czech Tax Advisors s.r.o., Brno – finanční dar 5.000,- Kč určený na dovybavení učebny 2. B 

pomůckami a technikou. 

 Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice - finanční dar ve výši 40.000,- Kč určený na úhradu 

vestavěných skříní ve třídách. 

 Sdružení rodičů při ZŠ Židlochovice - finanční dar ve výši 60.000,- Kč určený na úhradu 

vestavěných skříní ve třídách. 

 Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové – finanční dar ve výši 50.000,- Kč určený na vybavení 

školy moderními pomůckami v přírodovědných předmětech. 

 

6.   Materiálně technická oblast 

Během školního roku prováděl údržbář školy kromě běžné údržby také různé práce, často i odborného 

charakteru, které vznikly během provozu. Náš největší problém, kterým bylo zajištění vytápění na Tyršově 

ulici z důvodu velmi zastaralé kotelny, jsme řešili průběžnými opravami. Během letních prázdnin proběhla 

dlouho očekávaná výměna kotlů. Celá kotelna byla přemístěna do budovy školy. Od tohoto projektu si 

slibujeme další úspory prostředků na vytápění. Druhou velkou akcí, která se uskutečnila v období letních 

prázdnin, byla velmi zdařilá rekonstrukce bytu a části vstupních prostor a šaten na Komenského ulici. 

Z důvodu zvyšujícího se počtu žáků byla vybudována nová třída a přizpůsoben počet míst v šatnách a 

sociálním zařízení tak, aby vyhověl hygienickým podmínkám. Vymalovali jsme několik tříd a začali 

s obměnou starých školních tabulí, které přestávají být funkční hlavně z hlediska bezpečnosti. 

Na jaře se nám podařilo realizovat velmi náročnou rekonstrukci sociálních zařízení v celé budově na 

Tyršově ulici. Byla přivedena teplá voda na WC, vyměněno téměř neprůchodné vodovodní potrubí, 

položeny nové dlažby a obklady, vyměněna veškerá sanita. 

Během podzimu jsme pokračovali v obnově vestavěných skříní ve třídách. Po předpokládaném dokončení 

této výměny ve školním roce 2013/14 získá každý žák na druhém stupni svou osobní skříňku k uložení 

věcí do Vv a Tv. 

Vzhledem k novým nárokům na stávající počítačovou síť byly instalovány další rozvody a zásuvky, 

v kabinetech byly umístěny krycí žlaby na kabeláž. 

Během celého roku se náš údržbář stará o rozlehlou zahradu a přilehlé pozemky. Letos jsme přistoupili 

k odstranění přestárlých a suchých dřevin, které budou nahrazeny novými. Vlastními silami také celý areál 

sečeme. 

V rámci běžné údržby byly svépomocí vyrobeny a instalovány úložné regály do skladu pomůcek na 
Komenského ulici a do servrovny na Tyršově ulici. Na Coufalíkově náměstí nás stále zaměstnává topná 
soustava, bylo akutně vyměněno nebo opraveno několik radiátorů. 
             Mgr. Ivana Koždoňová, zástupkyně ředitelky školy 
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7.  Přehled akcí a soutěží uskutečněných během školního roku 2011/2012: 

Září 2012 
3. 9. Slavnostní zahájení školního roku, přijetí žáků 1. ročníku na radnici 
11.9.                   ŠPP – schůzka s rodiči žáků 6. tříd, adaptační program 
13.9.                   ŠAK – nábor přípravky, Židlochovice 
17. 9.                  ŠD – návštěva Hortisu 
17. - 18. 9. Adaptační program žáků 6. AB, RS Kutiny.  
18. 9.  ŠAK – 2.ročník běžeckých závodů přípravek, Židlochovice   
19. - 20. 9. Adaptační program žáků 6. CD, RS Kutiny 
20. – 22. 9.  Republikové finále „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“, Praha Strahov  
26. 9. Zeměpisná exkurze, Brno – Stránská skála a Mariánské údolí, výběr žáků 8. ročníku
  
 
Říjen 2012 
3. 10.              ŠD – soutěž „Kdo je nej…“ 
4. 10.                  ŠD – Návštěva knihovny 
5. 10. Želešická růže, přespolní běh  
5. 10.             Planetárium Brno, 1.A, 1.B, 2.A, 2.B, Brno 
9. 10.          Planetárium Brno, 3.A, 4. tř. ,3.B, 5.tř.                            
10.10.   Beseda s policií ČR – Kyberšikana, 6.A, 6.C 
10. 10.  Krajské finále v přespolním běhu  
11. 10.  Beseda s policií ČR – Kybešikana 4.tř., 6.B, 6.D 
11. 10.                Návštěva knihovny 6.,A,B,C 
13. 10.                ŠAK – Střelický kros 
30. 10.                Orion Florbal Cup, dívky 8. – 9. třída  
30. 10.                Návštěva knihovny, 3.A,B 
 
Listopad 2012 
1. 11. Návštěva knihovny 2.A , B 
5. 11.                  ŠD – Návštěva malé galerie TRIC 
6. 11.        Burza středních škol  
6. 11.          Návštěva knihovny 1.A, B 
8. 11.                Návštěva knihovny 4. + 5.tř. 
8. 11.        Okrskové kolo Orion florbal cup, ml.žáci, Pohořelice 
10. 11.                ŠAK – Běh za jedovnickým kaprem 
12. 11.         Okrskové kolo Orion florbal cup, st.žáci, Pohořelice 
12. 11.          Beseda Čas proměn, dívky 6.ročníku 
13. 11.          Beseda Kyberšikana pro rodiče 
13. 11. Den otevřených dveří ve škole 
13. 11.        Výukový program záchranné stanice pro dravé ptáky, 7.ročník 
17. 11.                Běh 17. listopadu, Jehnice 
21. 11.         ŠD - Drakiáda 
22. 11.      ŠD – Exkurze Vodárenská a.s. Židlochovice 
22. 11.           Beseda „Na kole dětem“, charitativní akce pana J. Zimovčáka, 1. + 2. st. 
27. 11.                Exkurze Velká Morava v MZM v Brně, 7. A,B 
30. 11.                Fyzika hrou, SŠ  Trnkova, výběr žáků z devátých tříd 
 
Prosinec 2012     
1. 12.                  ŠAK – Mikulášský běh v Okrouhlé 
3. 12.                  ÚMS pracovní setkání se zástupci okolních škol 
5. 12.                  Mikuláš ve škole 
6. 12.                  ŠD – Mikulášská nadílka pro zvířátka  
6. 12. Školní kolo ve šplhu na tyči 
7. 12. Výtvarná akce Magnetky, 1. – 3. třídy 
11. 12.             Bazárek – předvánoční akce s vánoční kavárničkou 
11. 12.             Okrskové kolo ve šplhu na tyči.   
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12. 12.          Výchovně vzdělávací pořad Haló, tady linka důvěry, 5.tř.+ 4.tř.                           
12. 12.  Exkurze – Vánoční výstava v Rajhradě, 6.ročníky  
12. 12.                Krajské kolo v silovém víceboji, Brno 
13. 12. Dějepisná exkurze Památník písemnictví v Rajhradě, SOU Rajhrad, 8.C 
18. 12.            ŠD – Vánoční turnaj ve vybíjené  
18. 12. Exkurze do MZM Brno, exp. Velká Morava, 7.D 
19. 12. Okresní kolo ve šplhu na tyči 
21. 12.                Vánoční besídky ve třídách 
22. 12.                ŠAK – Předvánoční běh  Pálavou      
26. 12.. ŠAK -  Štěpánský běh v Syrovicích 
31. 12. ŠAK – Běh do schodů, Velké Bílovice 
 
 
Leden 2013 
5.1.                    ŠAK – Kuřimský kros  
5.- 11. 1.  LVK Dolní Morava,7.D,E 
12.1.   Tříkralová sbírka 
15. .                   Návštěva dětí z MŠ v prvích třídách  
17.1.   Výukový program Velká včelí tajemnství, 1.A,B 
19. .              ŠAK – Atletické závody v hale, Bratislava 
19.1.                   ŠAK – Nerezová radostická desítka 
21.1.  ŠD – V. ročník Superstar 
26.1. ŠAK – Halové závody Brána k olympiádě, Bratislava 
26. 1.-1.2.           LVK Dolní Morava, 7.A,B,C 
29.1.                   ŠD – Exkurze do Karlovy pekárny               
 
Únor 2013 
5. 2.   Představení dramatického kroužku Sůl nad zlato pro žáky 1.stupně 
5. 2.  ŠPP – zápis do 1.třídy 
19. 2.   Beseda trestní právo s Judr. Živjelou, 7.A,B,C,D 
19. 2.   ŠD – IV. Ročník MISS školní družiny 
19. 2.                   Návštěva knihovny 1.A,B 
21. 2.         Návštěva Úřadu práce Brno, 8.A 
21. 2.                   Návštěva knihovny 2.A,B 
21. 2.                   Školní kolo zeměpisné olympiády, 6. – 9.roč. 
25. 2.                   ŠPP – Strategie přípravy do školy dětí 2.st., přednáška pro rodiče v rámci Klubu rodičů 
25. 2.                   Soutěž ve znalostech Nj, 9.roč. 
26. 2.                   Soutěž ve znalostech Aj, 7.roč. 
26. 2.                   Návštěva knihovny, 3.A,B 
26. 2.  Návštěva úřadu práce Brno, 8.B 
28. 2.  Návštěva Úřadu práce, 8.C 
28. 2.        ŠD – Návštěva zámku v Židlochovicích 
28.2.                    Návštěva knihovny, 4. a 5.tř. 
 
Březen 2013 
1. 3.  Turnaj ve vybíjené pro žáky 4. – 5. tříd, Hrušovany 
1. 3.              ŠPP – jednání s nízkoprahovým zařízením VATA Židlochovice 
2. 3.   ŠAK – 7.BBP – Běh Vranovský žleb, Vranov 
4. 3.                    Matematická Pythagoriáda, školní kolo    
5. 3.                    Návštěva Úřadu práce Brno, 8.D 
5. 3.  Beseda Protidrogová prevence pro žáky 8.tř. 
6. 3.  Exkurze Brno – Anthropos, Moravské zemské muzeum, 3.A, 4.tř. 
6. 3.  Okresní kolo v basketbalu chlapců, Tišnov 
8.3.   Ples páťáků 
8.3.  Beseda Protidrogová prevence pro žáky 8.tř. 
9.3.                    ŠAK – 8.BBP – Modřický pohár, Modřice   
13. 3.  Výukový program Včelí tajemství, 2.A,B 



ZŠ ŽIDLOCHOVICE, okres Brno-venkov, příspěvková organizace                     VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013                           

 

 

31 

 

14. 3. Okresní kolo zeměpisné olympiády, Modřice 
14. 3.  ŠD - Návštěva knihovny 
15. 3.                  ŠD – Soutěž O nejhezčí kraslici 
19. 3.   Okrskové kolo v halovém fotbale chlapců, Pohořelice 
20. 3.                  ÚMS – Recitační soutěž pro okolní školy    
24. 3.   ŠAK – 9.BBP – Běh kolem Myslivny, Kohoutovice 
27. 3.        Okresní kolo v halovém fotbale chlapců, Ivančice 
27. 3.                  Soutěž ve znalostech Aj, 8.roč. 
 
Duben 2013 
3. 4. Exkurze Dietrichsteinský palác , Anthropos, 2.B, 5.tř. 
3. 4.                   ŠPP – kariérové poradenství – testování žáků 8.roč. 
4. 4.  Divadlo Radost „Gulliver v Liliputově aneb Deník báj.cestovatele“, 3.-5.tř. 
4. 4.                 Beseda Zájmy chráněné zákonem, 9.ročník 
5. 4.  Divadlo Radost „Gulliver v Liliputově aneb Deník báj.cestovatele“, 2.A,B 
15. 4.        ŠPP – SANANIM – preventivní program o alkoholu pro žáky 7.ročníku 
21. 4.                  Běh zdraví 
23. 4.                  Test znalostí Ov, vybraní žáci 
23. 4.                  Návštěva knihovny 1.A,B 
25. 4.  ŠD – Exkurze Papírna Moudrý. 
25. 4.                  Návštěva knihovny 2.A,B 
30. 4.                  ŠD – Turnaj v terénním golfu 
30. 4.                  Návštěva knihovny 3.A,B 
                         
Květen 2013  
2. 5.  ŠAK – 1.kolo družstev ml.žactva, Brno 
2. 5.                    Návštěva knihovny 4. a 5. třída 
4. 5. ŠAK - 1.kolo družstev dorostu, Olomouc 
6. 5. Jarní koncert Skřivánku a Jizerky, 6. – 8.ročník 
6. 5. Pythagoriáda okresní kolo, Šlapanice 
7. 5. Výukový výtvarný program „Malované chňapky“, pro přihlášené žáky 
9. 5.                 Okrskové kolo poháru rozhlasu, mladší žactvo, Židlochovice 
10.5. Exkurze Stránská skála, Arboretum Brno, 2.A a 5.třída   
10.5. Okrskové kolo Poháru rozhlasu, starší žactvo, Židlochovice 
13.5. Exkurze Spalovna Brno, Vp Ekologie 9.ročník 
14.5. Výukový program Etologie v ZOO Brno, 8.A,B 
14.5.                   Celoplošné testování žáků 5.třídy 
14.5.                   Celoplošné testování žáků 9.A 
15.5.             Exkurze Mohyla míru, Vp Náš region 7. a 8.ročník 
15.5.        Výukový program Etologie ZOO Brno. 8.C,D 
15.5. Celoplošné testování žáků 9.B 
16.5.                   Okresní kolo Poháru rozhlasu, Blansko 
16.5.                   Celoplošné testování žáků 9.C 
17.5.                   Exkurze Technické muzeum v Brně „Vynálezci a vynálezy“, 7.ročník 
17.5.          Fotografování třídních kolektivů, 2.stupeň 
19.5.          ŠAK – Mistrovství Jmk ml. a st. žáci na dráze, Břeclav 
20.5..             Mezinárodní výzkum KU „Problémy současné mládeže 7.A a 8.B. 
22.5. Exkurze Dlouhé stráně – přečerpávací elektrárna, výběr 9.ročníku 
22.5.         Školní turnaj v hodu vlaštovkou „Vládce nebes“ 
23.5.                   Archimediáda, gymnázium Ivančice, 5 žáků 7.ročníku 
23.5.  Exkurze Spalovna Brno, Vp Ekologie 7.ročník 
23.5.                   ŠD – Exkurze Sběrný dvůr 
23.5.                   Fotografování třídních kolektivů, 1.stupeň 
23.5.                   Exkurze do Vídně, vybraní žáci 8. a 9.ročníku 
23.5.                   ŠAK – 2.kolo družstev ml.žáků, Brno 
25 5.             ŠAK – 2.kolo družstev dorostu, Břeclav 
28.5.                   Školní kolo dějepisné olympiády, 7.ročník 
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29.5.                   Školní kolo dějepisné olympiády, 6. a 8.ročník 
31.5. Školní kolo dějepisné olympiády, 9.ročník 
31.5.                   ŠAK – Odznak všestrannosti olympijských vítězů, okresní kolo Ivančice 
 
Červen 2013   
1. 6.  ŠAK – Zajícova liga přípravek a žactva 
4. 6.                   Divadelní představení Lotrando a Zubejda pro 6.ročník        
5. 6. Divadelní představení Lotrando a Zubejda pro 1. st.  ZŠ Židlochovice a ZŠ Hrušovany 
7. 6. Školní kolo odznaku všestrannosti olympijských vítězů 
7. 6. ŠD – Pohádkový les, ke Dni dětí  
7. 6. Vystoupení dram.kroužku v MŠ Židloch., pohádka Sůl nad zlato  
7. 6. Den robotiky, workshop, soutěž pro žáky 
8. 6. ŠAK - Zmrzlinová olympiáda, Brno 
10. 6.  Beseda Třídění odpadů, 3.A,B, 4.tř., 5.tř. 6.A,B,C,D 
11. 6. Návštěva knihovny. 4.tř., 5.tř. 
12. 6.                  Exkurze Moravský kras, 2.A a 4.tř. 
13. 6. Návštěva knihovny 2.A,B 
17. 6.        Exkurze Pálava, 3.B, 5.tř. 
20. 6.   Návštěva knihovny 3.A,B.  
20. 6.                 Prohlídka zámku v Židlochovicích, 9. A,B,C 
20. 6.                  Exkurze ZOO Brno, 4. tř.               
20. 6.. Exkurze Lednice, 2. B a 5. tř. 
20. 6.  ŠAK – 4. atletický mítink přípravek, hřiště ZŠ Židlochovice  
21. 6. Pasování předškoláků na školáky, MŠ Židlochovice 
21. 6.                  Sportovní den pro 2. st. 
22. 6.                  ŠAK – Atletický čtyřboj, Slavkov 
25. 6.                  Pasování prvňáčků na čtenáře, knihovna Židlochovice 
25. 6.                  Divadelní představení Lotrando a Zubejda pro 7. – 9. ročník a přátelé herců 
25. 6. Preventivní program Drogy, alkohol, tabákové výrobky, 8. – 9. ročník 
25. 6.                  ŠD – interaktivní výstava Jů a Hele, Brno 
26. 6.                  Sportovní den pro 1. stupeň 
26. 6.                  Exkurze Dolní Věstonice, Mikulov, 4. tř. 
27. 6.                  Výukový program Letové ukázky dravců, 1. – 9. třída 

 

8.  Ocenění ředitelky školy udělené žákům za práci ve školním roce 2012/2013: 

2. A Kateřina Slámová, Anna Šubová, Matyáš Toman 
3. B Daniel Sklenský 
4. tř. Leona Bendová, Alena Čaloudová, Václav Gazda, Eliška Hrocová, Dominik Hřebík, Tomáš 

Hublík, Veronika Kopečková, Sandra Kovaříková, Dominik Mahovský, Václav Matoušek, Petr 
Pavlíček, Viktorie Andrea Plhalová, Petr Prieger, Jan Przywara, Kamila Skalská, Stella Ščuková, 
Rostislav Šebesta, Simona Urbánková, Barbora Záděrová, Michal Zeman 

5. tř.  Martin Otýpka, Patrik Šípek, Tereza Šípková, Jiří Pres, David Šuba, Vojtěch Vyorálek, Anna 
Zbořilová 

7. B Sandra Surmanová 
9. A Petr Strach, Petra Nováková, Marek Zachař 
9. B  Kateřina Buršíková, Martin Doležal, Petra Landsmannová 
9. C Veronika Králová, Lucie Ustohalová 
 

 

V Židlochovicích 14. září 2013        Ing. Jana Králová 
           ředitelka školy 


