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1. Základní údaje o škole
1.1 Základní údaje o škole

Název školy

Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace

Adresa školy

Palackého třída 68, 612 00 Brno

IČO

64327981

Telefon

541212365, 549211478

e-mail

zvs.palackeho@bm.orgman.cz

www stránky

www.zspalackeho.cz

Právní forma

Příspěvková organizace

Zápis do
školského
rejstříku
Název
zřizovatele
Součásti školy

Datum zařazení do sítě škol: 24. 5. 1996
Změna názvu školy provedena rozhodnutím MŠMT ČR č.j. 35 530/2005-21

REDIZO

600025004

Vedoucí
pracovníci

Ředitelka: Mgr. Slavomíra Marešová
Zástupkyně: Mgr. Lenka Herzová

Přehled hlavní
činnosti školy
(podle zřizovací
listiny)

Příspěvková organizace jako základní škola poskytuje základní vzdělávání
žákům se zdravotním postižením, zejména s mentálním postižením a s
vývojovými poruchami chování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak
ustanoveními § 16 a Části třetí, a prováděcími předpisy k zákonu.

Jihomoravský kraj
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna – výdejna stravy

1.2 Součásti školy
Součásti školy
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

kapacita
162
30
90
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1.3 Charakteristika školy – obecná
Základní škola Brno, Palackého třída, příspěvková organizace se zaměřuje na:






vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami –
žáky se zdravotním postižením, zdravotním a sociálním znevýhodněním
rozvíjení samostatnosti a schopnosti komunikace
přípravu žáků pro praktický život
schopnost sebeovládání nežádoucích projevů chování žáků s ADHD
prevenci sociálně patologických jevů, podporu zdraví žáků školy

Základní škola praktická má devět ročníků a člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je
tvořen prvním až pátým ročníkem a druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.
Třídy školy se naplňují do maximálního počtu 14 žáků, ve třídě může být více ročníků.
V základní škole pro žáky se syndromem ADHD jsou žáci skupinově integrováni.
Třídy se naplňují do maximálního počtu 8 žáků, ve třídě může byt integrováno více ročníků; žáci
jsou přijímáni od 1. ročníku, ve třídě jsou 2 pedagogičtí pracovníci.
Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny: počet skupin a počet žáků ve
skupině určuje podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky
na bezpečnost a ochranu zdraví žáků.
Ředitelka školy jmenuje svého zástupce, ustanovuje třídní vyučující, výchovného poradce,
metodika prevence sociálně patologických jevů, správce počítačové sítě, koordinátora
environmentální výchovy, koordinátora školního vzdělávacího programu a správce kabinetů a
skladů.
Ředitelka školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni
pedagogičtí pracovníci školy.
Ve škole pracuje Školní poradenské pracoviště – školní psycholog, výchovný poradce, metodik
prevence a speciální pedagog.
Škola organizuje týdenní Školu v přírodě, Den otevřených dveří, sportovní turnaje, školní výlety a
školní akce související s výchovně-vzdělávací činností školy.
Škola nabízí žákům školy v rámci ŠD zájmové útvary.
Součástí školy je školní družina, jídelna – výdejna stravy.
Škola zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a
vzděláváním, soustavně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáka a kontroluje jejich
dodržování.
Ve specificky probíhajícím procesu učení zdravotně postižených dětí je uplatňována velká míra
podpůrných opatření: individuální přístup dle věkových zvláštností dětí s použitím speciálních
metod, forem a prostředků výuky s možností slovního hodnocení učení a chování, s využitím
služeb asistentů pedagoga u žáků ve třídách pro žáky s ADHD, úpravy vzdělávání podle
individuálního vzdělávacího plánu, poskytování poradenských služeb školního poradenského
pracoviště.
Žáci s individuálním vzdělávacím plánem
Žáci se slovním hodnocením učení
Žáci se slovním hodnocením chování

16
4
2
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1.4 Údaje o školské radě
Datum zřízení

1. 9. 2005

Počet členů školské rady
Zasedání ŠR ve šk. roce
2014/2015

8. 9. 2014 volby z řad rodičů a pedagogů
15. 2. 2015 jmenování zástupců zřizovatele
9 členů ŠR od 18. 6. 2012
14. 10. 2014
25. 06. 2015

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve
školském rejstříku
2.1 Přehled oborů základního vzdělávání
Kód

Obor vzdělání

Poznámky

Zařazené třídy

7901C001

Základní škola

1.–9. ročník

7901C01

Základní škola

ŠVP ZV, s přílohou LMP
„Šance pro každého“
od 1. 9. 2007
ŠVP ZV,
„Šance pro každého“
od 1. 9. 2007

1.–9. ročník

2.2 Vzdělávací programy
Vzdělávací program

Zařazené ročníky

Základní škola praktická – školní 1. až 9. ročník
vzdělávací program „Šance pro každého“,
který je zpracován podle RVP ZV – LMP
Základní škola pro žáky se SVPCH – školní 1. až 9. ročník
vzdělávací program „Šance pro každého“,
který je zpracován podle RVP ZV

2.3 Celkový přehled tříd (k 30. 6. 2015)
Počet tříd

12

Z toho třídy základní školy – žáci skupinově integrováni

8

Počet žáků

99

Z toho žáci základní školy – skupinově integrováni

60
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3. Přehled pracovníků školy (k 30. 6. 2015)
3.1 Základní údaje o pracovnících školy
Počet zaměstnanců celkem
Počet učitelů ZŠ
Počet poradenských pracovníků
Počet asistentů pedagoga
Počet vychovatelů ŠD
Počet nepedagogických zaměstnanců ZŠ

40
16
3
10
3
7

Pozn.: Někteří zaměstnanci pracují na více pracovních pozicích (např. vychovatel + asistent pedagoga).

3.2 Přehled o pracovnících školy

Celkový počet PP pracovníků
fyzicky
asistent
pedagoga

Celkový počet nepedagogických
pracovníků

z toho
vychovatel
učitelé

fyzicky
poradenští
pracovníci

techničtí

z toho
provozní

33*

10

3*

19

3

7

1

6

28,552

6,917

1,286

17,849

2,5

4,708

1,0

3,708

*Někteří pracovníci pracují ve více pracovních pozicích

Celkový počet poradenských pracovníků
Pracovní
zařazení

psycholog

z toho Rozvoj.
program MŠMT

speciální pedagog

Celkem

počet zam.
úvazek

2
2,0

1
1,0

1
0,5

3
2,5

3.3 Přehled o pracovnících ŠD
Počet žáků

Průměrný počet
žáků na
třídu/skupinu

30

15

Počet pracovníků celkem

Počet pedagogických pracovníků

fyzicky

přepočteno

fyzicky

přepočteno

3

1,286

3

1,286
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3.4 Personální analýza pedagogických pracovníků a kvalifikovanost
Počet
Věk

pedagogických

z toho
muži

ženy

VŠ vzdělání

pracovníků

Odborná

do 25 let

3

0

3

(studující PdF)

2

do 30 let

5

0

5

5
(2× Mgr.+ 3× Bc.)

5

do 35 let

1

0

1

1

do 40 let

7

2

5

do 45 let

4

2

2

1
(1× Mgr.)
5
(5× Mgr.+1× Ing.)
3
(3xMgr.)

do 50 let

4

0

4

4
(4× Mgr.)

4

nad 50 let

9

0

9

8

8

6
4

(6× Mgr.+1× Bc.
+1× PhD.)

Celkem

33

Pracovní zařazení

způsobilost

4

29

27

7

30

2 asistenti pedagoga + 1
učitel
1 psycholog + 1
vychov./as. ped. + 3
as.ped.
1 učitel
1 psycholog + 4 učitelé +
2 as. pedag.
2 učitelé + 1 as.
ped./vych., + 1 as. ped.
2 učitelé + 1 zást.řed. + 1
spec.pg.
6 učitelů + 1 vych.
+ 1 řed. školy + 1 zást.
řed.

4. Údaje o přijímání žáků do středních škol
4.1 Výsledky přijímacího řízení
Vyhodnocení přijímacího řízení ve školním roce 2014/2015
(Příspěvek zpracovala výchovná poradkyně Mgr. V. Piňosová)
Ve školním roce 2014/2015 podalo 14 vycházejících žáků přihlášky ke vzdělávání na SOU, OU, ISŠ, SŠ.
Z devátého ročníku vyšlo 12 žáků (7 hochů, 5 dívek).
Z osmého ročníku vyšli 2 žáci (2 hoši).
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku celkem 14 žáků ( 9 hochů, 5 dívek).

Druh školy

Přihlášeni

Přijati

7
4
3
0

7
4
3
0

OU
SOU
SOŠ, G
PrŠ

Přijímací řízení
Nepřijati

Chlapci

Dívky

4
3
2
0

3
1
1
0

0
0
0
0

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
5.1 Výsledky výchovy a vzdělávání v základní škole k 30. 6. 2014
(Příspěvek zpracovala Mgr. E. Doležalová)
a) Přehled výsledků výchovně-vzdělávací činnosti za 2. pololetí 2014/2015 žáků se syndromem ADHD
Prospěli - neprospěli

Třída

Ročník

Celkem žáků

Prospěli

Neprospěli

Nehodnoceni

Omluvené
hodiny
Průměr hodin
na žáka
Neomluvené
hodiny

Prospěli
s vyzna
menáním

Výchovná opatření

Absence

I.
II.

8.
1.

8
2

0
2

7
0

0
0

0
0

2.

6

4

1

1

0

824 103,0 2
0
625 78,1 0

3.

6

6

0

0

0

III.

2

2

0

0

0

IV.

4.
5.

2
5

1
3

1
2

0
0

0
0

172 86,0 0
366 73,2 0

V.

5.

6

2

4

0

0

604 100,6 0

VI.
VII.

6.
7.

8
7

2
1

6
6

0
0

0
0

769 96,0 18
439 62,0 0

8.

1

0

1

0

0

31

8.

1

0

1

0

0

158 158,0 83

9.

6

2

3

0

0

547 91,2 0

32 1

0

Celkem

60 26

Důtky
ředitele
školy

1

Druhý
Třetí Poznámky
stupeň z stupeň z
chování chování

2

0
567 70,9

4.

VIII.

Důtky
třídního
učitele

0

1
1

31,0 0
1
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b) Přehled výsledků výchovně-vzdělávací činnosti za 2. pololetí 2014/2015 žáků s LMP
Třída

Prospěli neprospěli

Třída

Ročník

Celkem žáků

Prospěli

Neprospěli

Nehodnoceni

Omluvené
hodiny

Průměr hodin
na žáka

Neomluvené
hodiny

Prospěli
s vyznamenáním

Výchovné opatření

Absence

I.A

1.

7

6

0

1

0

731

104,4

0

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
2
4
3
6
3
6
6

1
1
4
2
4
2
2
1

1
1
0
1
2
1
4
5

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

136
37
176
167
360
250
470
554

68,0
18,5
44,0
56,3
60,0

0
0
0
0
0
0
0
0

39

23

15

1

0

V.A

VII.A
IX.A

Celkem

83,3
78,3

92,3

Důtky
třídního
učitele

Důtky
ředitele
školy

Druhý
stupeň z
chování

Třetí
stupeň z
chování

Poznámky

1
1
1

5.2 Testování žáků v 5. a 9. ročníku
Ve školním roce 2014/2015 testování žáků 5. a 9. ročníků neprobíhalo.

6. Poradenské služby
6.1 Základní informace
Odborné pedagogicko-psychologické zázemí, zapojení školy do rozvojových programů
1. Školní poradenské pracoviště
Školní poradenské pracoviště funguje na naší škole od září roku 2005. Jejím cílem je poradenská
podpora žáků, rodičů i pedagogů. Výhodou působení poradenského týmu na škole je, že poskytuje
pomoc okamžitě a přímo na místě. Poradenský tým zná dobře prostředí a atmosféru školy, je
snadno dosažitelný nejen pro děti, ale i pro rodiče, pedagogy a další odborníky mimo školu.
Členové ŠPP: - výchovná poradkyně
- metodik prevence sociálně patologických jevů
- školní psycholožka pro žáky s LMP
- školní psycholožka pro žáky s ADHD
- speciální pedagog
2. Prevence sociálně patologických jevů
Ve škole byl vypracován program Školní preventivní strategie (dále jen ŠPS) na 5leté období
2013–2018, který navazuje na předchozí program (2007–2012). Zásady ŠPS jsou konkrétně
rozvedeny ve školním vzdělávacím programu „Šance pro každého“ a v plánech Školního
poradenského pracoviště. Konkrétně v plánu školního metodika prevence sociálně- patologických
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jevů – v Minimálním preventivním programu s přílohou Program proti šikanování a v plánu
výchovné poradkyně.
6.2 Zapojení do preventivních programů
V průběhu školního roku připravilo Školní poradenské pracoviště mnoho aktivit pro žáky a rodiče.
Pravidelně v průběhu školního roku probíhaly kroužky Komunikace, rodičovské skupiny, Školní
parlament, programy zaměřené na sexuální výchovu, finanční gramotnost a jednou z důležitých
aktivit je vydávání školního časopisu Zpravodaj.
Pracovníci ŠPP se zaměřili na činnosti vedoucí k podpoře profesní orientace pro vycházející žáky,
spolupracovali s náboráři, pořádali exkurze do vybraných OU, účastnili se veletrhu ZŠ.
Spolupracující instituce Sdružení Podané ruce připravila pro žáky 1. i 2. stupně prožitkové
preventivní programy, které byly zaměřeny nejen na prevenci zneužívání návykových látek, ale
také na vztahy mezi vrstevníky. Programy se skládaly z prožitkové lekce s následnou besedou.
Témata preventivních akcí:
- Vztahy ve třídě – beseda
- Prevence užívání alkoholu, drogová závislost – beseda
- Kyberšikana – prožitková lekce
- Netolismus – prožitková lekce
- Kouření a alkohol – prožitková lekce
- I děti mohou mít děti – prožitková lekce
- Poruchy příjmu potravy – prožitková lekce
- Sex včas – prožitková lekce
Na začátku školního roku byl každým třídním učitelem vypracován „Třídní plán primární
prevence“, kde si každý zvolil jedno téma z oblasti prevence na měsíc a tomuto tématu se věnoval.

6.3 Projekt Škola podporující zdraví
V listopadu 2014 škola obhájila inovovaný projekt „Zdravá škola“. Tímto
získala osvědčení Zdravá škola na další tři roky a zajistila si pokračující
členství v síti ŠKOL PODPORUJÍCÍCH ZDRAVÍ, jehož garantem je Státní zdravotní ústav Praha.
Všechny aktivity, které škola pořádá a kterých se žáci účastní, jsou vybírány a voleny tak, aby
naplňovaly strategii podpory zdraví v podmínkách školy a přispěly tak k její účasti na vlastní
proměně a rozvoji.

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
7. 1. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků na ZŠ

Vzdělávací akce seminář/kurz

Počet PP

Kurz anglického jazyka pro středně pokročilé (SSŠ Brno)
Brána jazyků otevřená – anglický jazyk (NIDV Brno)
Studium pro asistenty pedagoga (SSŠ Brno)
Zvyšování kompetencí řídicích pracovníků ve školství
Diagnostika školní připravenosti (PPP Brno)
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1
1
2
1
2

Diagnostika schopnosti čtení a psaní (PPP Brno)
Intervence a stimulace v oblasti čtení a psaní (PPP Brno)
Stimulace předškolního dítěte (PPP Brno)
Diagnostika, stimulace a intervence v matematice na 1. st. ZŠ (PPP Brno)
ADHD jako osobní a společenská výzva (mezinár. konf. NIDAR Praha)
Tvořivá škola – Matematika činnostně v 8. ročníku
Finanční gramotnost (NIDV Brno)
Tvořivá škola – Vyjmenovaná slova, slovní druhy
Tvořivá škola – Matematika činnostně v 4. ročníku
Tvořivá škola – Násobilka a dělení v oboru násobilek
Tvořivá škola – Rozšíření číselného oboru do 100
Výcvik integrace v psychoterapii
Modul pro práci se ŠVP – InspIS ŠVP (vzdělávací aktivity projektu NIQES – ČŠI)
Celkem PP

3
2
1
2
3
1
1
1
1
1
1
1
3
28

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1 Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách
Údaje o významných školních
aktivitách







Významné akce školy

Jsme fakultní škola, spolupracujeme s PdF MU Brno,
umožňujeme pg. praxi studentům
Jsme zapojeni do sítě ŠKOL PODPORUJÍCÍCH
ZDRAVÍ, neseme označení ZDRAVÁ ŠKOLA
Uspořádali jsme turnaje v kopané a stolním tenisu
pro ZŠ praktické města Brna, ve škole proběhl již 4.
ročník Vítámvás cup – turnaje ve Stiga hokeji
Byli jsme úspěšní ve sportovních soutěžích – přehled
viz kapitola 8.3
Pravidelně
se
účastníme
celorepublikových
výtvarných soutěží a dosahujeme výborných
umístění – přehled viz kapitola 8.4

Školní projekty:









5 projektových dnů tematicky zaměřených na
„Ochranu obyvatel za běžných a mimořádných
událostí“
Vánoční dílny, vánoční besídky ve třídách
Velikonoční dílny
Uspořádání turnaje v přespolním běhu, ve stolním
tenisu a turnaje v kopané pro žáky ZŠp
Školní soutěž ve sběru papíru
Den otevřených dveří – výstava + vystoupení žáků
Školní slavnost s názvem Cesta kolem světa, soutěže
žáků s rodiči
Adopce zvířátka v ZOO Brno žáky, rodiči a
pedagogickými pracovníky školy

8.2 Environmentální výchova
Ve školním roce 2014/2015 jsme se snažili naplňovat školní program EVVO na tento rok a
taktéž jsme se snažili realizovat některé plány z minulého školního roku, což se nám do jisté míry
podařilo.
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Uskutečněné aktivity:
-

Sběr papíru ve spolupráci s firmou Van Gansenwinkel
Rozšíření třídění plastů a papíru
Adopce kakadu palmového a příspěvek na chov lemura katy ve spolupráci se ZOO Brno
Pokračování v projektech: Zdravá škola, Ovoce do škol, Školní mléko, Zelená škola
Pěstování zeleniny na školním pozemku
Umístění proskleného včelího úlu na školní zahradu
Začlenění do sítě M.R.K.E.V.
Účast žáků na „Noci snů“ v ZOO Brno za sběr kaštanů
Prezentace uskutečněných aktivit v rámci EVVO na Dni otevřených dveří
Vytvoření metodických podkladů pro projektovou výuku zaměřenou na EVVO
Den Země – výlet žáků do CHKO, PR, NPR, PP a NPP v rámci Brna, práce s pracovním
listem, práce žáků s informacemi o chráněných oblastech

8.3 Sportovní úspěchy žáků školy
Sportovní akce
Přespolní běh městské
kolo, pořadatel škola
Přespolní běh – krajské
kolo
Turnaj ve Stiga hokeji

Pořadatel
ZŠ Palackého

Účastníci
8 žáků 1. a 2. st.

ZŠ Boskovice

4 žáci 1. a 2. st.

ZŠ Palackého

8 žáků 2. st.

Turnaj v sálové kopané
Školní vánoční turnaj ve
stolním tenisu
Turnaj ve stolním tenisu
– městské kolo

ZŠ Sekaninova
ZŠ Palackého

4 žáci 2. st.
10 žáků 1. a 2.
st.
6 žáků 1. a 2.
stupně

ZŠ Palackého

Umístění
1. a 2. místo dívky
1. a 2. místo hoši
2. místo žák 3. roč.

Datum

Putovní VÍTÁMVÁS
CUP
3. místo

16. 10.

1. místo dívky
2. místo hoši

14. 1.

8. 10.
15.10.

19. 11.
17. 12.

pořadatel škola

Florbal – městské kolo
Přehazovaná – městské
kolo
Atletický čtyřboj –
městské kolo

ZŠ Lidická
ZŠ Sekaninova

6 žáků 2. st.
8 žáků 2. st.

4. místo
2. místo

25. 3.
22. 4.

ZŠ Vídeňská

7 žáků 2. st.

1. místo st. dívky

20. 5.

Atletický čtyřboj –
krajské kolo
Atletický čtyřboj –
národní kolo
Turnaj v kopané

Moravská Slavie
Brno

1 žákyně 2. st.

1. místo st. dívky

3. 6.

Ústí nad Orlicí

1 žákyně 2. st.

2. místo st. dívky

11. 6.

ZŠ Palackého

7 žáků 2. st.

3. místo

17. 6.

pořadatel škola
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8.4 Účast a umístění žáků ve výtvarných soutěžích
Žáci 1. stupně se pravidelně zapojují do různých výtvarných soutěží a projektů pořádaných
různými institucemi z celé republiky. Také ve školním roce 2014/2015 získali řadu významných
ocenění.
„Sekorovo mraveniště“ pořádané Knihovnou Jiřího Mahena v rámci akce „Poprvé do školy,
poprvé do knihovny“ – 1. místo za vytvoření obrovského mraveniště.
Před Vánocemi se žáci z I.A zapojili do výtvarné soutěže Městské policie Brno Empík naděluje
2014, s tématem: „Jak si představuji krásné čisté město“. Porotu nakonec nejvíce zaujala práce
žáka 1. roč., který nakreslil čisté město plné koloběžek a obsadil tak 1. místo.
Ve výtvarné soutěži „Namaluj a objevuj“, kterou pořádalo Salesiánské středisko mládeže Brno,
uspěli žáci I.A. Výsledné obrázky ze života Dona Boska zalili do ručního papíru. Jejich originalita
byla oceněna 2. místem pro žáka 1. roč. a dvěma čestnými uznání pro žáky 2. roč. Předávání
ocenění se neslo ve slavnostním duchu vernisáže prací v prostorách Selesiánského střediska v
Žabovřeskách. Vítězné práce byly vystaveny také v Domě pánů z Lipé.
Třídy I.A, IV.A a III. se účastnily celoroční výtvarně-literární soutěže „S Donem“. Opět si žáci
četli zajímavou knihu „Ledňáčci a jejich kamarádi“, luštili křížovky, navštívili představení v
Mahenově divadle, vyráběli dárečky a přáníčka pro seniory v LDN. Třída I.A v této soutěži
obsadila 2. místo mezi soutěžními kolektivy běžných ZŠ. Vyhráli vstup do ZOO Brno.
Veselé zoubky – zapojení kolektivů žáků I.A, II., III. a IV.A do projektu Drogerie dm. Třídní
kolektiv I.A využil možnost zúčastnit se soutěže o nejlepší projekt na téma „Prevence zubního
kazu“. Součástí projektu byla tištěná dokumentace s popisem jednotlivých činností, animovaný
film Jakoubek, který společně s dětmi vytvořila a nafotila pí uč. Hájková, video s tanečkem na
Hurvínkovu písničku. Dále také velké Leporelo „Veselé zoubky“, kam žáci vše sepsali a nakreslili.
Projekt obsadil 1. místo v celorepublikové konkurenci 64 základních škol. Hlavní cenou, kterou
žáci získali, byl celodenní výlet do Prahy vlastním autobusem a návštěva Divadla Spejbla a
Hurvínka s představením „Jak s Máničkou šili všichni čerti“.
Pro naše žáky byla úspěšná také výtvarná soutěž „Šťastné stáří očima dětí“, kterou vyhlásila
Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR spolu s MPSV, MŠMT, SMO ČR a Radou seniorů
ČR. Žák 1. ročníku obsadil 3. místo s obrázkem „Dědeček myslivec a zvířátka v lese“ a žák 2.
ročníku obsadil 4. místo za obrázek s názvem „Děda hraje na kytaru a zpíváme“. Vyhlášení
výsledků a předání cen proběhlo v Praze.
Žáci 1. a 2. ročníku vytvořili obrázky se železniční tématikou. Tyto práce uspěly v celorepublikové
soutěži ČD o nejlépe ztvárněné „Desatero bezpečnosti na železnici“. Za odměnu si užili výlet
vlakem do Prahy a návštěvu expozice Království železnic.
8.5 Zájmové kroužky
Ve školním roce 2014/2015 na škole při školní družině pracovalo 6 zájmových kroužků, do
kterých se mohli přihlásit i žáci, kteří ŠD nenavštěvovali.
Keramický kroužek
Keramický kroužek byl zaměřen na tvoření objektů z hlíny podle předlohy nebo podle vlastní
fantazie, vhodný pro žáky všech ročníků.
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Arteterapie
Kroužek Arteterapie byl určen všem dětem, které rády tvoří. Nešlo o klasickou výtvarnou výchovu,
ale o rozšíření možnosti vyzkoušení zajímavých a neobvyklých výtvarných materiálů a postupů.
Více než o konečné dílo – výslednou práci šlo o navázání kontaktu s dětmi – podporu komunikace
a kreativity za pomoci výtvarné činnosti. Výtvarné aktivity byly propojeny s hudbou, čtením
motivačního příběhu, relaxací, pohybem a sdělováním dojmů a pocitů.
Sportovní kroužek
Žáci si ve sportovním kroužku osvojili pravidla kolektivních her (florbal, sálová kopaná, fotbal,
basketbal, vybíjená). Naučili se, jak se mají před sportovním výkonem správně rozcvičit, aby
nedošlo při zátěži k poranění. V průběhu hodin se seznamovali a postupně si osvojovali hlavní
prvky z kolektivních sportů. Nácvik všech dovedností pak uplatnili v samotné hře. V zimě
sportovali v tělocvičně, v létě na školním hřišti.
Florbal
Kroužek florbalu byl určený pro zájemce o tento kolektivní halový sport. Žáci prohlubovali
v rámci florbalu své sportovní dovednosti, dodržování pravidel hry a také sportovního chování.
Kroužek deskových her
V kroužku deskových her se zájemci seznamovali se spoustou strategických, pozornostních či
kooperativních her – od Bangu až po Vládce podzemí. Kroužek byl určen žákům 3. až 9. ročníku.
Kroužek vaření
Žáci si mohli vyzkoušet vaření, pečení, smažení různorodých jídel. Nechyběla ani možnost
realizovat vlastní recepty. Kroužek byl vhodný pro žáky 2. stupně.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2014/2015 inspekce ČŠI na škole neproběhla.

10. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2014
10.1 Neinvestiční výnosy a náklady v Kč
Výnosy
1. Provozní transfery od zřizovatele

3 234 900

2. Ostatní transfery ze SR

11 499 003

3. Výnosy z pronájmu

20 000

4. Čerpání fondů

1 659 700

5. Ostatní finační výnosy

17 310

Výnosy celkem

16 430 913
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Náklady
1. Výdaje – mzdové náklady vč. dohod

9 014 069

2. Zákon. sociální a zdravotní poj.

3 036 222

3. Jiné soc. poj. - Kooperativa

35 988

4. Zákon. příděl do FKSP

89 818

5. Jiné soc. náklady - nemocenská

54 559

6. Provozní náklady - energie

350 715

7. Opravy a udržování

1 626 764

8. Nájemné

993 043

9. Stravování
10. Ostatní služby
11. Školení
12. Učebnice, škol. potřeby,
13. Učební pomůcky
14. Majetek – DDHM
15. Majetek – DDNM
16. Odpisy budovy
17. Ostatní provozní materiál
18. Ostatní provozní náklady
Náklady celkem

130 489
233 812
23 090
89 279
91 907
100 849
730
303 583
115 892
140 104
16 430 913

Investiční výdaje

1 301 000

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
Hospodářský výsledek v hospodářské činnosti
Hospodářský výsledek
Použití fondů:

FKSP
IF
FO
RF

0
0
0
79 524
1 603 449
30 448
55 803

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Škola byla ve školním roce 2014/2015 zapojena do Rozvojového programu MŠMT na podporu
školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů ve
školských poradenských zařízeních, který navázal na projekt VIP III.
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12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Rozšiřování a prohlubování kvalifikace 2014/2015
Studium – speciální pedagogika

Počet studujících celkem

MU PdF Brno – 7 a PdF UP Olomouc – 1

8

13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Škola využila možnosti zapojení do Výzvy č. 56 OP VK, kterou vyhlásilo MŠMT. Vypracováním
projektu s názvem „Dejme knihám šanci“ získala finanční prostředky z EU na podporu čtenářství a
čtenářské gramotnosti žáků.
Dlouhodobě jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol a do projektu Školní mléko.
Ve šk. roce 2014/2015 jsme spolupracovali se společností Women for Women, o.p.s. v rámci
celostátního projektu „Obědy pro děti“. Jednalo se o pomoc rodinám, které se nacházejí v tíživé
finanční situaci. Společnost zaplatila obědy v rámci školního stravování 6 žákům.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
14.1 Spolupráce školy s odborovými organizacemi
Ve škole nepracuje odborová organizace.
14.2 Spolupráce školy s jinými subjekty
V uplynulém školním roce škola spolupracovala s níže uvedenými subjekty:
1. Úřady městských částí města Brna – OSPOD
2. Odborní lékaři
3. Policie ČR – preventivní programy, řešení přestupků žáků
4. Městská policie Brno – preventivní přednášky, dopravní výchova
5. OU, SOŠ – profesní orientace žáků
6. SPC Brno, Husovická 14 – výukové a výchovné problémy žáků s LMP, IVP žáků
7. PPP Brno, Zachova 1, odloučené pracoviště Kohoutova 4 – výukové a výchovné problémy
žáků, IVP žáků
8. PPP Brno, Sládkova 45 – oddělení prevence (poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti,
šikanu)
9. PPP Voroněžská – výukové a výchovné problémy žáků, IVP žáků
10. SVP Help me, SVP Kamenomlýnská, SVP Veslařská – výchovné problémy žáků
11. Úřad práce Brno – volba povolání
12. Knihovna J. Mahena, Brno – besedy, programy
13. Ředitelé ostatních škol – přestupy žáků, zařazování žáků
14. Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Brno – praxe studentů speciální pedagogiky
15. Sdružení Podané ruce – preventivní programy, prožitkové lekce
16. Státní zdravotní ústav Praha – projekt Škola podporující zdraví
17. Ratolest Brno
18. Společnost Women for Women – celostátní projekt „Obědy pro děti“ – úhrada obědů
vybraným žákům (pomoc rodinám, které se nacházejí v tíživé finanční situaci)
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15. Výkon státní správy /dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
Počet

Rozhodnutí ředitele

Počet
odvolání

Zamítnutí žádosti o povolení individuálního vzděl. plánu § 18

-

-

Zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku § 17 odst. 3

-

-

Přijetí k předškolnímu vzdělávání § 34

-

-

Ukončení předškolního vzdělávání § 35

-

-

Zařazení do přípravného stupně ZŠ speciální § 48a

-

-

Zařazení do přípravné třídy ZŠ § 47

-

-

Zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky § 37

-

-

Přijetí k základnímu vzdělávání § 46

7

-

Přestup žáka § 49 ods. 1

22

-

Převedení žáka do jiného vzděl. programu § 49 odst. 2

3

-

Zamítnutí žádosti o povolení pokrač. v zákl. vzdělávání § 55 odst. 2

-

-

Povolení a zrušení povolení individuálního vzdělávání žáka § 41

-

-

Celkem

32

-

Datum projednání na pedagogické radě školy:
Datum projednání školskou radou:

5. 10. 2015
15. 10. 2015

Mgr. Slavomíra Marešová, ředitelka školy
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Výroční zpráva

o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
Za období 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace – 0
B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace – 0
C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí informace – 0
D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona – 0

V Brně dne 15. 10. 2015

Vypracovala:

Mgr. Lenka Herzová,
zástupce ředitele Základní školy Brno,
Palackého třída, příspěvková organizace
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Příloha č. 1

Školská rada Základní školy Brno,
Palackého třída, příspěvková organizace

Členové školské rady jednohlasně schválili „Výroční zprávu o činnosti
školy“ za školní rok 2014/2015 na zasedání ŠR dne 15. 10. 2015.

Ing. Hana Šimšová
předsedkyně ŠR
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