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       Výroční zpráva 
  

školní rok 2018/ 2019 
 

Základní škola a mateřská škola Brno, 
příspěvková organizace, Přemyslovo nám. 1 

 

 
 

Základní škola 
 
 

1.0 Základní charakteristika školy 

  
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola a mateřská 
škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková organizace 
 
1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno – městská část Slatina, Budínská 1, 627 
00 Brno 
 
1.3 Ředitel školy: Mgr. Světlana Brankovská 
 
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: ZŠ (400) MŠ(56) 
s výdejnou stravy(56), ŠD(150) 
  
1.5 Kontakty:  

telefon:  548212014   
e-mail: reditelka@zspremyslovo.cz 
http: www.zspremyslovo.cz 

 

1.6 Úplná / škola  

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet žáků Průměrný 
počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 10 5 225 22,5  

2. stupeň 7 4 154 22,0 379 

MŠ 2 2 56 56 56 

Celkem 
19 11 435 

379 +56 
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení:  1. 1. 2006 
Předseda a členové ŠR: Mgr. Kateřina Hedlová, p. Natálie Keberlová,  
 Mgr. Lada Mazálková, Ing. Jana Balášová 
 PhDr. Martin Krytinář, Mgr. Radmila Pechová 
 
          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Od vyučování k učení, od 
známkování k hodnocení, z 
minulosti do budoucnosti 

ZSPREM/974/2017 1.-9. 

ŠVP pro předškolní vzdělávání 
„Celým rokem – krok za 
krokem“ 

ZSPREM/940/2016 MŠ 

   

   

   

Jiné specializace, zaměření: Dalton 1.-9. ročníky, CLIL- přírodopis 7. ročníky, CLIL -RV 6.ročníky 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti a 
žáci   

zaměst. školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

L 11  ŠJ  - výdejna- 
nepatří škole  

1 370 0 0 

L 13  ŠJ – výdejna 1 56 0 0 

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

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování v MŠ k 31. 8. 2018 

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 1,124 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 5 150 fyz.5 / 3,8přepoč.   150 

 
Z činnosti ŠD: 
Školní družina, školní rok 2018/2019, akce, soutěže, výlety 

 
Soutěže:  SUPERSTAR       -  obvodní kolo ŠD – 2x 1. místo 
                                                 postup do městského kola 
                     Florbal            -  Novoměstský pohár, 3. místo 
                     Malá kopaná  - Vánoční turnaj ŠD, 1. místo  
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Výlety:   Strážnice- Skanzen – „Veselme se, radujme se“ – vánoční tradice, zvyky   
Kroužky ŠD:     deskové hry 
                           florbal, míčové hry 
 
ŠD zapojena do projektů:   Sportovci do škol 
                                                Sportuj bez předsudků 
                                                Otevřené školy 
 
 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 fyz.   / 
přepoč.0 

0 

Z činnosti ŠK: 
 

 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 
 

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

   Přepočtený / 
fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků  32/35 100 

z toho odborně kvalifikovaných  32/35       100 

 
2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 2 
  

2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
  

2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 
  
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci  - počet: 6 
  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 9 

36-50 let  9 

51 a více  3 

Pracující důchodci nepobírající důchod  1 

Pracující důchodci pobírající důchod  2 

Celkem  24 

Rodičovská dovolená  2 
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2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících 
pracovníků školy 

 

Typ kurzu Počet 
zúčastněných 
pracovníků 

Pedagogika, psychologie  

Cizí jazyky 3 

Umění, estetika  

Speciální pedagogika, SVPU 5 

Informatika, PC, Tablety  

Společenské vědy 2 

Legislativa, řízení, ekonomie, stravování 4 

Sport, TV, turistika  

Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů 1 

Alternativní pedagogika 4 

Přírodní vědy 2 

Technické vědy  

Český jazyk a literatura 2 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 

Jiné – matematika dle prof. Hejného 6 

Celkem 30 

 
2.4 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický)    6,65/12  
Z toho:  a) asistent pedagoga: 6 
               b) osobní asistent:  
               c) školní asistent: 4 
               d) mentor: 4   

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 46 
 

45 1 0 0 

2. 43 43 0 0 0 

3. 43 
 

43 0 0 0 

4. 44 
 

29 15 0 0 

5. 49 
 

35 14 0 0 

Celkem za I. stupeň 225 
 

195 30   

6. 47 
 

27 20 0 0 

7. 27 
 

14 13 0 0 

8. 38 
 

15 23 0 0 

9. 42 
 

16 26 0 0 

Celkem za II. stupeň 154 
 

72 82 0 0 

Celkem za školu 379 267 112 0 0 
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3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0 

průměr na jednoho žáka:  0 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 
 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 
studium 

6-leté 
studium 

8- leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

6 1 4 34 2 

 
 
 

3.5 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 42 100 

nižší ročník/5.ročník 4 8,1 

7. ročník 1 3,7 

Celkem 47  

 
 

 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   3 
Důvody: změna bydliště, jiné zaměření školy 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   0 
Důvody: 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

Viz dodatek 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  29.1. 2019 -31.1. 2019- hloubková 
inspekce bez porušení zákona 
 

  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 
 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: audit účetnictví za rok 2018 

audit účetnictví - bez opatření 
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4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:  Ne 
 

5.0 Výkon státní správy 

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

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  11 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 35 přijetí do MŠ 0 

 

 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

Ve škole pracuje speciální pedagog i preventista sociálně patologických jevů. Celé 
školní poradenské pracoviště  ZŘ – speciální pedagožka. 

 
6.1 Údaje o odborných pracovnících  
 

6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 M,F, VŠ 

školní metodik prevence 1 Aj, Čj VŠ 

 
 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog  0,59 úvazek   

 
 

 

6.1.2  Věková struktura 

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

výchovný poradce            1                      

školní metodik 
prevence 

 1                                

školní psycholog 0  2 

školní speciální 
pedagog 

   

 

    

    

 
6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
 

výchovný poradce:  semináře pro vých. poradce 
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školní metodik prevence:  semináře pro šk. metodiky prevence 
školní psycholog: 
školní speciální pedagog: semináře pro speciální pedagogy při PPP Zachova 

 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů : 1) MŠMT- OP VVV  
 
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): Ne 

 

 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

autismus 1.,4. 1,1 3,3 

vada řeči 5.,1. 1,1 3,3 

VPCH 2.,3.,4.,5., 2,2,3,5, 3,2,2,3,2,3,2,2 

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

Celkem  37  

 

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1 Další údaje o škole 
 

 
Kroužky při ZŠ 
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Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky*     /    /    /    /    /    
/     * * 

      /      /      /      /      /      
/ Informatika, PC 0  

Náboženství 0 0 

Přírodní vědy   

Společenské vědy                  1 10 

Sport, TV, turistika   

Technické vědy   

Umělecké obory 1 8 

Zdravotní, speciální pedagogika   

Jiné   judo, florbal 2 27 
* AJ/NJ/FJ/RJ/ji7.1 Další údaje o škole  
 
7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, 
případně dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub 
aj., …  
 
 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání 
CZ.1.07/1.1.00/46.0015 

Délka trvání projektu  1. 9. 2014 - 30. 6. 2015 

Operační program  OP-VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  29 999 584 Kč pro město Brno 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Nebylo třeba 

Stručný popis projektu  Pomoc žákům ohroženým školním neúspěchem 
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Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů 
CZ1.07/1.3.00/51.005 

Délka trvání projektu  1. 9. 2014 -  31. 7. 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace  550 840 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

12. 5. 2014 

Stručný popis projektu  Nákup tabletů pedagogům, vzdělávání pedagogů, 
práce s tablety při výuce 

 
 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu 

Učíme se jazyky 
CZ.1.07/1.100/56.0992 

Délka trvání projektu 1. 7. 2015 - 31. 12. 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  650 000Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

ne 

Stručný popis projektu  Studijní pobyt žáků v Londýně s výukou 

 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Učíme se zručnosti 
CZ.1.07/1.1.00/57.0116 

Délka trvání projektu  1. 9. 2015 -  31. 12. 2015 

Operační program  OP VK 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  229 219 Kč 
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Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

ne 

Stručný popis projektu  Vybavení školních dílen 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti 
CZ.3.68/0.0/0.0/16_022/0004424 

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

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 256 438 Kč   EU 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální 
pedagog 

  

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě 
Brně 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

Délka trvání projektu  1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

MŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) partner 

Celková výše dotace  Celkové způsobilé výdaje projektu 69 419 468,16 Kč. 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

15. 6. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a 
inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a 
zapojení co největšího počtu dětí do předškolního 
vzdělávání. Projekt je realizován ve spolupráci se 
všemi mateřskými školami zřizovanými statutárním 
městem Brnem a jeho městskými částmi (celkem 137 
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MŠ) a se čtyřmi organizacemi neformálního 
předškolního vzdělávání. Projekt ve spolupráci se 
školami a dalšími partnery rozvíjí výměnu praktických 
zkušeností a diskuzi k tématům, které se vztahují ke 
spolupráci s rodinou. 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů pro ZŠ 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 
městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 
 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

20.6. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací 
zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a 
inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 

 

 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

Školní asistenti pedagoga II 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012132 

Délka trvání projektu  1. 3. 2019 – 28. 2. 2021 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  2 023 344 Kč   

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

Ne 



 12 

Stručný popis projektu  Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální 
pedagog, kariérový poradce 
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9.0 Zhodnocení a závěr: viz dodatek 
 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO 
PROGRAMU 

za školní rok 2018/2019 

 

Škola:  Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková 
organizace    

Školní metodik prevence:   Mgr. Pavla Kočí  

Počet žáků celkem: 364   (I. stupeň  225  žáků, II. stupeň 114 žáků) 

 
Podmínky školy:  úplná základní škola, umístěná v rodinné zástavbě, kroužky v odpoledních 
hodinách vedené učiteli školy i externisty, spolupráce s Policií ČR, zaměření na řešení vrstevnických 
vztahů 
 
Co se podařilo:. Adaptační pobyty žáků 6.-9. Ročníků, založení školního parlamentu „Školní banda“ 
pro 1. I 2. Stupeň, účast na preventivních programech 4., 5. A 6. ročníky v SPC Sládkova 
 
Co se nedaří: obtížná komunikace s některými rodiči (nezájem nebo jazyková bariéra, přehnané 
ambice, nesoudnost směrem ke svým dětem) 
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Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1,  

příspěvková organizace  
 

 

Zhodnocení školního roku 2018 /2019 

na ZŠ a MŠ Přemyslovo nám. 1 
 

 

Dodatek k tabulkové části výroční zprávy 
 

 
Základní škola na Přemyslově náměstí má 3 hlavní budovy. V nich se učilo 390 žáků podle ŠVP 

s názvem Od vyučování k učení, od známkování k hodnocení, z minulosti do budoucnosti. Daltonu se 

věnujeme už 18. rokem. V květnu 2007 dostala škola certifikát propůjčený Asociací českých daltonských škol na 

4 roky Česká daltonská škola, který byl v květnu 2012 obnoven na další 4 roky. V květnu 2016 jsme splnili 

podmínky a dostali certifikát na další 4 roky, tedy do roku 2020. 

 Základní škola a mateřská škola na Přemyslově nám. má stanovenou kapacitu 400 žáků ZŠ a 56 dětí 

MŠ, která byla otevřena 1.3. 2016, druhá budova v říjnu 2017. 

Letos bylo v naší škole v září zapsáno 390 žáků. Naplněnost tříd byla 95 %. 

Před 10 lety se škola zapojila do projektu „Zdravá záda“, který garantuje Krajská hygienická stanice a 

rehabilitační odd. Fakultní dětské nemocnice v Brně. 

Po celý šk. rok se děti zapojovaly do práce v kroužcích, které vedou naši učitelé v odpoledních 

hodinách. Jednalo se o 3 kroužky keramiky, skleněné vitráže, flétna. 

Daltonskému vzdělávání sloužila již 15 let plně vybavená studovna – informační a multimediální 

učebna. Je vybavená mnoha encyklopediemi, odbornými publikacemi všeho druhu, výukovými programy na 

CD, interaktivní tabulí. Děti mají k dispozici počítače 24 hod. denně připojené k internetu, kopírku, tiskárny. Ve 

studovně mohou pobývat denně do  

15 hodin pod dozorem jednoho učitele. Učebna byla přebudována na multimediální učebnu, byly 

zakoupeny další interaktivní tabule a do všech tříd ve škole dataprojektory s vysokým rozlišením obrazu.  

Počítačová učebna má 29 počítačů s hardwarem a softwarem, který neustále modernizujeme. Celkem 

škola disponuje 75 pevnými počítači připojenými k internetu. K výuce se používá 28 tabletů a 50 notebooků. 

Využívali jsme k výuce 420 ks DUMů, (digitální učební materiály) které jsme vytvořili už v roce 2012 

z projektu EU - OPVK, do řady předmětů, zejména jazyky a informatiku a přírodopis v angličtině metodou 

CLIL. Do této metody se zapojil také 1. stupeň v pracovních činnostech a výtvarné výchově. 

Jsme zapojeni do celé řady projektů EU. Některé již skončily, jiné ještě probíhají. Jsou vyjmenované 

v tabulkové části výroční zprávy. 

Celkem máme k dispozici 6 interaktivních tabulí, v každé třídě dataprojektor s vysokým rozlišením a 

reproduktory pro výuku zejména jazyků. Všichni učitelé mají pro práci notebook a 20 z nich i tablet z projektu 

EU, do kterého jsme se v minulosti zapojili. 

 

 
Žáci se se svými učiteli zúčastňovali celé řady soutěží, v nichž někteří byli mimořádně úspěšní. Jednalo se 

o: 

 
Běh brněnské mládeže     1. místo v Brně 

Městské kolo matem. olympiády    5. místo v Brně 

Matematický klokan     1.a 2. místo 

Pythagoriáda      4. místo 

Pangea       16. místo v Brně 

Běžecký závod CROSS Lužánky 
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Obvodní kolo ve šplhu 

Pohár primátora v miniflorbalu   2. místo v Brně 

Okresní finále v odbíjené    2. místo v Brně 

Městský přebor škol ve šplhu   5. místo v Brně 

Volejbal - okresní kolo    6. místo v Brně 

Olympiáda v českém jazyce 

Zeměpisná olympiáda    15. místo v Brně 

Výtvarné soutěže: 

Zvířátka také nekouří    2. místo v Brně 

Moje maminka     2. místo v Brně  

ŠD - Superstar pěvecká soutěž   1. místo v Brně 

 

 
Reprezentace školy 2018/2019 v tělesné výchově a zeměpise 

 

Basketbal – dívky (8.+ 9.tř)   3. místo v okresním kole 

Zeměpisná olympiáda: okresní kolo  4. místo 

      

                         

Zeměpisná soutěž Eurorebus: všechny třídy účast v krajském kole 

 Třída 9.B   1. místo v krajském kole – postup na celorepublikové finále 

 

Pohár rozhlasu – atletika: obvodní kolo 

  chlapci (8.+9.tř) 1. místo 

 dívky (8.+9.tř)  2. místo  

 

 

Několik věších akcí, kterých se žáci školy zúčastnili: 

 

Caruso show 

Celá řada divadelních představení během celého školního roku 

Vánoční jarmark  

Lyžařský výcvik pro 1. i 2. stupeň 

Hasík preventivní program s prohlídkou hasičských vozů 

Nemocnice zvířátek v Bílém domě 

Recyklace odpadu SAKO 

Třídění odpadu 

Olympiáda školních družin 

 

Terénní výuka Jedovnice 

 

Učitelé dějepisu, zeměpisu, přírodopisu a občanské výchovy pokračovali v tzv. terénním vyučování, kdy jezdí 

se žáky na několikadenní soustředění do Jedovnic.      

Tento rok probíhala terénní výuka v Jedovnicích pro žáky 2. stupně 29. 5 – 31. 5. 2019 

Program výuky: přírodopis, zeměpis, dějepis, občanská výchova. 

 

Středa  29. 5. 2019 

Dopoledne: seznámení s místní krajinou 

Odpoledne: Př – práce se vzorky z rybníka, lesa, louky (mikroskopování) - zpracování prac. listů 

Z – terénní procházka Rudické propadání a Rudický mlýn - charakteristika CHKO, krasové 

systémy a jevy, práce s turistickou mapou 

Večer: závod v orientačním běhu 

 

 

Čtvrtek 30. 5. 2019 
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Dopoledne:   jeskyně Balcarka a propast Macocha, Harbešská plošina- charakteristika CHKO, krasové systémy a 

jevy, práce s turistickou mapou 

Odpoledne:   totéž 

 

Pátek 31. 5. 2019 

Celodenní pěší přesun – práce s turistickou mapou (Z) 

Barokní kostel ve Křtinách – zpracování pracovního listu (D, OV) 

Býčí skála – vývěr jeskynního systému z rudického propadání (Z), historický význam (D) 

 

 

Po celý školní rok se naši učitelé vzdělávali. Absolvovali celou řadu seminářů a školení. Několik 

kolegyň se vzdělávalo dál v angličtině, semináře Tvořivá škola, na pravidelné semináře chodila metodička 

prevence a výchovná poradkyně, učitelky 1. stupně se zúčastnily semináře k ČJ a matematice na PF MU v Brně, 

vzdělávaly se i vychovatelky ŠD, 4 učitelé byli vysláni na daltonské semináře na ZŠ Husova.  

Pokračovali jsme ve vzdělávání v matematice metodou prof. Hejného. Další dvě kolegyně navštívily 

hodiny matematiky na ZŠ Sirotkova, kde metodou Hejného již vyučují. Navštěvovaly semináře v Brně. Další 

dvě kolegyně absolvovaly závěrečný několikaměsíční seminář v Praze a od 1.9. 2019 učíme v další  1. třídě touto 

metodou. 

V péči o zaostávající žáky jsme spolupracovali s PPP Zachova a Kohoutova a SPC Štolcova. 

Zapojili jsme se do projektu EU - Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání. Díky tomuto projektu 

máme prostředky na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a Rovný přístup ke vzdělávání. 

S integrovanými žáky pracuje na reedukaci speciální pedagožka. V pátém ročníku jsme vyučovali 

mimořádně nadaného žáka na matematiku. Na tento předmět se chodí vyučovat do 6. ročníku. 

Žáci 7. - 9.tříd pobývali na LVZ, v únoru se opět konal lyžařský výcvik pro 1. stupeň v Olešnici, kam 

každý den žáci dojížděli autobusem. V květnu se uskutečnila terénní výuka v Jedovnicích. 

Umožnili jsme praxi studentům ped. fakulty v řadě aprobací. Nadále probíhala spolupráce s ped. 

fakultou MU, se statutem fakultní školy. Pokračujeme v práci v síti Otevřených škol. 

V předvánočním čase připravila naše škola nádherný vánoční jarmark. Školní sbor se na začáteční 

uvítání rodičů postaral o vánoční atmosféru.  

K dubnovému zápisu se dostavilo 56 dětí, z toho jsme povolili 11 odkladů školní docházky. 

Podařilo se nám velmi vkusně vybavit školní družinu a její rozsáhlé zahrady dětskými prolézačkami, 

houpačkami a dalšími atrakcemi. Vychovatelky připravovaly pro děti velmi pestrý program.  

Angličtinu jsme učili už od 1. třídy dle ŠVP, od 7. ročníku také němčinu a ruštinu.  Pokračujeme ve 

výuce přírodopisu a informatiky v anglickém jazyce metodou CLIL. 

Práci se snažíme ulehčit a zpříjemnit také všem zaměstnancům.  Učitelé mají k dispozici pro svoji práci 

notebook připojený k internetu, tablet, kopírky, dataprojektory, interaktivní tabule. 

Na svoji činnost si snažíme také přivydělat doplňkovou činností. 

 
Učitelé pracovali v těchto metodických radách: 

   

Jazyk český a spol. vědy    ved. Mgr. Lenka Mrázová 

Matematika, fyzika, chemie    ved. Mgr. P. Francová 

Přírodní vědy ostatní     ved. RNDr. H. Bajerová 

1. stupeň      ved. Mgr. K. Hedlová 

MŠ       ved. p.uč. M. Musilová 

 

Předmětové komise se pravidelně scházely, řešily vzniklé problémy, projednávaly společné postupy. 
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A. Hodnocení školního roku 2018/ 2019 ZŠ 
 

Zprávy z metodických rad: 

 

I. Metodická rada prvního stupně 

 
Metodická rada prvního stupně pracovala v tomto složení: 

 1. ročník: PaedDr. Jarmila Balejová, Mgr. Eliška Seidlová,  

 2. ročník: Mgr. Alžběta Veselá, Mgr. Zuzana Jetmarová 

 3. ročník: Bc. Barbora Kupsová, Mgr. Kateřina Hedlová 

 4. ročník: PaedDr. Iveta Mervartová, Mgr. Martina Trundová 

 5. ročník: Mgr. Anna Kučeříková, Mgr. Jana Šindelářová 

  Mgr. Marie Doleželová a Mgr. Alena Dvořáková 

Během školního roku jsme se scházeli pravidelně na schůzkách, řešili jsme vzdělávací, 

výchovné, organizační a další záležitosti. Radili jsme se o vhodných metodách, daltonské 

výuce, o spolupráci s asistenty. Plánovali jsme některé společné akce. 

Učitelky absolvovaly mnohé vzdělávací semináře a kurzy, navštívily ZŠ a MŠ Křídlovická – 

náslechy v daltonské výuce. B. Kupsová byla též na Daltonské konferenci. 

V osmi třídách (z deseti) pracuje s učitelem též asistent pedagoga. 

Všechny třídy zvládly učivo podle plánů, které vycházejí ze školního vzdělávacího plánu naší 

školy. 

Druhým rokem se v naší škole vyučuje matematika metodou profesora Hejného, 

jedná se vždy o jednu třídu v prvním i druhém ročníku. 

Velmi bychom uvítali obnovu celých sad učebnic do ČJ ve 3. ročníku (žáci totiž pracují asi se 

třemi různými vydáními, neshodují se ve stránkování, drobné odchylky v obsahu a pracovní 

sešit se už příští rok vydávat nebude) a učebnice do angličtiny jsou již velmi opotřebované. 

 

Společné akce: 

preventivní  

- Dental prevention 

- Den bez úrazu 

- primární prevence v PPP Sládkova – dva programy – 4. B 

- Etická dílna v PPP Sládkova Jak na starosti ve škole – 5. ročník 

- Ježíškova vnoučata  - do projektu Českého rozhlasu se zapojily 2. A, B, 3. A, B a  5. A 

  

ochrana přírody 
- Seiferos – ochrana dravých ptáků a sov 

- ekologická výchova v SAKO Brno (2. A, B a 3. B) 

- adopce koně Převalského v brněnské ZOO 

 

kulturně vzdělávací akce 

- divadlo Radost 

- filmové představení 

- výukový program ve Filharmonii Brno Na bubny se netluče! (2. A, B a 3. B) 

- Knihovna J. Mahena 

- Hvězdárna a planetárium Brno 
 

výukové programy a výtvarné dílny 
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- projekt a výtvarné dílny Vánoční jarmark 

- ve Fantázii (slatinská pobočka Domu dětí a mládeže Helceletka) 
 

soutěže 

- Mateso, Klokan, Matematická olympiáda, Pythagoriáda 

- recitační soutěž 

- pěvecká soutěž Caruso šou 

 

školy v přírodě  

- v letošním školním roce vyučující zorganizovaly a spolu s vychovatelkami ŠD  

   připravily pro své třídy ozdravné pobyty v čistém prostředí 

  1. A, B: Milovy 

  2. A, B: Milovy 

  3. A, B: Cikháj 

  4. A: Cikháj 

  5. A, B: Milovy 

 

Lyžařský výcvik pro zájemce 3. a 4.ročníku. 

 

 

Následují vlastní hodnocení jednotlivých vyučujících za ročník/ třídu: 

 

I. A: 24 žáků /14 dívek, 10 chlapců /, Mgr. Eliška Seidlová 

I. B: 22 žáků /12 dívek, 10 chlapců /, PaedDr. Jarmila Balejová 

Učivo je probráno podle plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu. 

Žáci se během školního roku naučili komunikovat se spolužáky, pomáhali si, respektovali ostatní, pracovali 

samostatně i v různě početných skupinách, při jednání s dospělými i se svými vrstevníky mluvili slušně. Umí se 

soustředit na práci a nerozptylovat se, vytrvat v práci a dokončit ji.  

Daltonské bloky se dařilo zařazovat maximálně 2x měsíčně.   

Velkou pochvalu si zaslouží všichni žáci, kteří se zúčastnili školy v přírodě za to, jak zvládli sebeobsluhu, úklid 

pokoje a pobyt s kamarády. Během pobytu se naučili spolupracovat ve smíšeném týmu dětí z obou tříd, 

překonali strach ze tmy při noční hře a dokázali ujít i náročnější trasy. Bez problémů zvládli i cestu autobusem 

tam i zpět. 

Pomalu se v obou třídách formuje kolektiv.  

Během školního roku se rodiče zúčastnili 4 třídních schůzek a podle potřeby chodili na konzultační hodiny. Ve 

třídě 1. B v hojném počtu navštěvovali tzv. otevřené hodiny a zúčastňovali se Kaváren s matematikou metodou 

profesora Hejného. Před Velikonocemi jsme pro rodiče a jejich děti uspořádali tvořivou dílnu, která měla velký 

úspěch. 

Projekty: 

- Vánoční tvoření (pro jarmark) 

- Obrázková abeceda – výtvarné ztvárňování probraných písmen 

- Adopce zvířete v ZOO 

- Stý den školy – projektový den  

Akce: 

- Seiferos – ochrana dravých ptáků a sov 

- Tvořivé dílny ve Fantázii – tisk razítek na trička a tašky, keramika 

- Představení v Divadle Radost (Pojďte, pane, budeme si hrát!, Udělej si loutku sám) 

- Vánoční jarmark – výstava vlastnoručně vyrobených vánočních výrobků 

- Návštěva knihovny J. Mahena – pasování a klíčování čtenářů 
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- Filmové představení (Čertí brko) 

- Škola v přírodě (Milovy) 

- Výlet na hrad Veveří 

Preventivní programy:  

- Dental prevention, Den bez úrazu, návštěva ZZS Černovice 

Soutěže:  

- recitační soutěž v rámci jedné třídy, pěvecká soutěž Caruso šou, sportovní den. 

 

II. A: 22 žáků /11 dívek, 11 chlapců/, Mgr. Alžběta Veselá 

V září k nám přestoupila z jiné školy jedna dívka – bylo velmi náročné dohnat skluz z předchozí školy (ať už co 

se týká vědomostí, ale též se musela naučit úplně nové školní návyky). Je velmi snaživá, ale stále je v některých 

oblastech vidět hendikep, který si nese z první třídy. Do kolektivu se začlenila. Je v jednání vyšetření v PPP. 

Po celý rok nás provázel Večerníček. Objevovali jsme různé pohádkové postavy a seriály, ale téma jsme využili i 

k průběžnému hodnocení. 

Se třídou se dobře pracuje. Někteří chlapci jsou trochu živější, především o přestávkách, a jeden žák potřebuje 

větší míru dohledu a individuální práce (pracuje s ním často asistent pedagoga). 

Učivo je probráno podle plánu. Z důvodu výuky plavání v druhém pololetí jsme přicházeli o velkou část hodiny 

českého jazyka, což velmi chybělo. Již několikátý rok je totiž navíc snížena hodinová dotace (kvůli angličtině). 

Chyběl nám čas na čtení souvislých textů, ale i na slohovou výchovu. V matematice pokračujeme „Hejného 

metodou“. Žáky to velmi baví. Když měli na výběr, co budeme dělat, tak žadonili o matematiku (a to i ti, kteří 

v ní nejsou úplně silní). Nad Hejného metodou jsem se v rámci odpolední kavárny setkávala i s rodiči žáků, kde 

měli i rodiče možnost proniknout do toho, co, jak a proč žáci počítají. Dalton jsme zařazovali zřídka, ale žáci se 

často učili spolupracovat v různých skupinkách. 

Spolupráce se všemi rodiči je dobrá. 

Ze společných akcí v rámci ročníku můžeme vidět, že třídní kolektivy vycházejí mezi sebou pěkně i mezi 

třídami.  

 

Přehled akcí a projektů: 

- celoroční projekt Večerníčkov 

- škola v přírodě (2. A + 2. B) Milovy 

- Na bubny se netluče! (výborný program brněnské filharmonie) 

- knihovna Jiřího Mahena 

- výlet na hrad Veveří – akce „Komedianti na káře“ 

- vánoční jarmark – z výtěžku jsme společně celý 1. stupeň adoptovali v brněnské ZOO 

koně Převalského, na kterého jsme se šli v červnu podívat 

- Ježíškova vnoučata 

- SAKO – exkurze 

- Seiferos 

- Výlet za liškou Bystrouškou (2. A + 2. B) – na začátku školního roku 

- Keramika Fantázie (Vánoce) 

- Kino – 1. stupeň 

Preventivní programy: 

- Den bez úrazu 

- Hasík 

- Dental prevention 
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Soutěže: 

- Matematický klokan 

- Recitační soutěž (2. + 3. ročník) 

- Caruso šou  

 

II. B: 21 žáků /8 dívek, 13 chlapců/, Mgr. Zuzana Jetmarová 

Jeden žák pracuje podle IVP, bez asistenta, další žákyně byla v tomto školním roce vyšetřena v PPP, a bude mít 

rovněž IVP. 

Učivo je probráno podle plánu. Stále pracujeme na udržení pozornosti žáků při zadávání práce. Někteří se 

potýkají se zapomínáním učebnic či sešitů. 

Žáci pracují samostatně, ve dvojicích či početnějších skupinkách. Do výuky jsou zařazovány krátké soutěže na 

procvičení učiva či motivaci k další práci. V českém jazyce probíhá čtenářská soutěž, kdy každou přečtenou 

knihu si žáci stručně zapíší do čtenářského deníku a odprezentují třídě. 

Daltonský blok se nám dařilo zařazovat nepravidelně, podle náročnosti učiva a času. 

Od 2. pololetí se zúčastňujeme plaveckého výcviku. 

V dubnu proběhla škola v přírodě v Milovech. Zúčastnilo se 16 žáků. 

V kolektivu se nevyskytly žádné závažnější problémy, pohodové klima však narušuje Filip Ondřík, který je 

divoký a poněkud ohrožuje spolužáky. 

 

Projekty: Vánoční dílna a jarmark, Ježíškova vnoučata, adopce zvířete v ZOO. 

 

Preventivní programy: exkurze SAKO, Hasík, Dental prevention, Den bez úrazu 

 

Kulturní a vzdělávací akce: filmové představení Čertí brko, workshop Na buben se netluče. 
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III. A: 21 žáků /11 dívek, 10 chlapců/, Bc. Barbora Kupsová 

Jedna žákyně s IVP, čtyři žáci mají brýle. 

Učivo je probráno podle plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu. 

Žáci zúročili nabyté znalosti a dovednosti, které získali ve druhém ročníku. Tyto dále upevnili, rozšířili a 

zdokonalili. Děti jsou schopné pracovat samostatně i ve skupinách. 

U některých žáků je problém udržet pozornost po delší dobu a na práci se soustředit. 

V průběhu prvního pololetí žáci absolvovali plavecký výcvik. 

Vzhledem k osmihodinové dotaci předmětu ČJ je málo prostoru pro čtení souvislých textů, poslechy, ani pro 

slohové učivo. Zjistila jsem, že děti mají různá vydání učebnic – ČJ, čítanka. 

Také daltonské bloky se dařilo zařazovat maximálně 2x měsíčně. Nadále, přiměřeně věku, probíhá formování 

kolektivu. Mezi dětmi se nevyskytly závažnější problémy a nesrovnalosti drobnějšího rázu jsem se snažila ihned 

řešit. Některým problémům se jistě podařilo předejít i díky pravidelné práci s třídním kolektivem. 

Rodiče se o dění ve třídě a výsledky školní práce zajímají. 

 

Projekty: 

- Vánoční tvoření (pro jarmark) 

- ZOO Brno 

- Škola v přírodě Cikháj 

- Ježíškova vnoučata 

Preventivní programy:  

- Zoubky 

- Den bez úrazu 

 

Kulturní a vzdělávací akce:  

- Divadlo Radost  

- Hvězdárna a planetárium Brno 

 

Soutěže:  

- Matematický klokan 

- Recitační soutěž, Caruso šou   

 

III. B: 22 žáků /10 dívek, 12 chlapců/, Mgr. Kateřina Hedlová 

Učivo je probráno podle plánu, který vychází ze školního vzdělávacího programu. 

Žáci pracovali samostatně i ve skupinách. U některých žáků je problém udržet pozornost po 

delší dobu a na práci se soustředit. Ve třídě jsou tři žáci vyšetřeni v PPP.  

Vzhledem k osmihodinové dotaci předmětu ČJ je málo prostoru pro čtení souvislých textů, 

poslechy i pro slohové učivo. Díky čtenářské dílně, která spočívala ve čtení vybraných knih, 

vedení jednoduchého čtenářského deníku a v ústní prezentaci přečtených knih, pokračuje u 

dětí zájem o knihy a čtení, což vede i ke zlepšení čtenářských dovedností většiny žáků. 

V průběhu prvního pololetí žáci dokončili plavecký výcvik. 

Daltonské bloky se dařilo zařazovat maximálně 1x měsíčně.  

Nadále, přiměřeně věku, probíhá formování kolektivu. Děti si vzájemně pomáhají, nevyskytly 

se závažnější problémy a nesrovnalosti drobnějšího rázu jsme se snažili ihned řešit. Některým 

problémům se jistě podařilo předejít i díky pravidelné práci s třídním kolektivem. Uspořádali 
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jsme také společnou snídani, při které děti zhodnotily právě absolvovanou školu v přírodě a 

také porovnaly tři roky své školní docházky, svá očekávání a skutečnost. 

Projekty: 

- Brněnské pověsti  

- Vánoční tvoření (pro Vánoční jarmark) 

- Ježíškova vnoučata 

- Adopce koně převalského v brněnské ZOO 

Preventivní programy: Seiferos – ochrana dravých ptáků, Dental prevention – starost o 

chrup, Den bez úrazu – prevence úrazů, chování v tísni a upevnění povědomí o telefonních 

číslech a integrovaném záchranném systému, ekologická výchova v SAKO Brno, návštěva 

brněnské ZOO 

Kulturní a vzdělávací akce: divadlo Radost – O líné babičce, filmové představení Čertí 

brko, hudební dílna Na buben se netluče! ve Filharmonii Brno, program Planety: Cesta 

sluneční soustavou v Hvězdárně a planetáriu Brno, expozice Práce šlechtí a dílnu Vše, co létá, 

plave, … v technickém muzeu 

Soutěže: Matematický klokan, recitační soutěž, Caruso šou, Lyžařský výcvik pro zájemce, 

Sportovní den 

Škola v přírodě - Cikháj 

 

IV. A: 25 žáků / 10 dívek, 15 chlapců/, PaedDr. Iveta Mervartová 

7 dětí má vyšetření z PPP, 5 z nich pracovalo podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve 

třídě je přítomna asistentka pedagoga. 

Nejvíce práci ve třídě brzdí nepozornost a nesoustředěnost žáků a u některých nepřipravenost 

na výuku.  

Kolektiv této třídy je dobrý, děti spolupracují, pomáhají si, případné nedostatky řešíme 

okamžitě. Vyplatilo se pravidelné hodnocení chování samotnými dětmi v rámci krátkých 

sezení (např. snídaně, vánoční posezení apod.) 

Učivo bylo probráno podle tematických plánů vycházejících ze školního vzdělávacího 

programu.  

 

V tomto školním roce jsme pracovali na projektech: 

- Kraje ČR 

- Moje cesta do školy 

- Vánoční dílna – příprava vánočního jarmarku 

- Adopce zvířete v ZOO – spojeno s jarmarkem a následnou návštěvou v ZOO 

- Karel IV. – Otec vlasti 

 

Akce:  

- Ochrana dravých ptáků – skupina Seiferos 

- Vánoční jarmark 

- Filmové představení – Čertí brko 

- Naše Slatina – výukový program Fantázie 

- Keramická dílna – Fantázie 

- Divadelní představení – O líné babičce 

- Recitační soutěž – třídní a mezitřídní kolo 

- Škola v přírodě – středisko Cikháj 
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- Celodenní výlet – Bouzov a Mladečské jeskyně 

- Den bez úrazů – Fantázie 

- Caruso šou – pěvecká soutěž 1. stupně 

- Návštěva ZOO 

- Lyžařský kurz – pro zájemce 

 

Matematické soutěže: – Pythagoriada (žák Le Dung Quang postoupil a byl úspěšný 

v okresním kole pro žáky 5. ročníku) 

– Matematický klokan 

V průběhu 4. ročníku žáci byli rozděleni do skupinek, ve kterých řešili různé úkoly, 

spolupracovali a učili se týmové práci. Díky čtenářské soutěži zaměřené na vlastní četbu a 

vedení čtenářských deníků se někteří žáci velmi zlepšili v čtenářských dovednostech. 

Současně probíhaly drobné soutěže pro jednotlivce zaměřené na hlavní předměty – ČJ, M, 

VL, PŘV. Škola v přírodě se uskutečnila v duchu období středověkých rytířů v návaznosti na 

učivo vlastivědy. 

Vzhledem k velkému množství učiva ve všech předmětech a jeho narůstající obtížnosti se 

dařilo zařazovat daltonský blok  1x - 2x do měsíce. 

Ze třídy odchází  2 žáci do 5. ročníku na školu se specializovanou  třídou pro výuku 

matematiky.  

 

IV. B: 19 žáků / 6 dívek, 13 chlapců/, Mgr. Martina Trundová 

Pět dětí má podpůrné opatření PO 1/3, 3/2, 1/1.  IVP mají 4 děti, a tyto děti docházejí 1 x týdně na reedukaci. Ve 

třídě je přítomen asistent pedagoga. 

Tato třída je velmi různorodá, některé děti jsou samostatné a šikovné, ale převažují ty, které potřebují dopomoc. 

V rámci primární prevence jsme absolvovali dva programy v PPP Sládkova. Výsledkem byly závazky, které se 

většina dětí snaží dodržovat.  Situace se poněkud zlepšila, ale stále se najdou jedinci, kteří nerespektují daná 

pravidla, a to i přes kázeňské postihy. 

Během školního roku jsme pracovali v rámci projektu Kluci a holky od Bobří řeky. Součástí projektu byla četba 

knížky Jaroslava Foglara. Děti byly motivované lovem Bobříků. Projekt byl zaměřený na zlepšování vzájemných 

vztahů.  

Do výuky jsme zařazovali daltonské bloky, které se nám dařilo realizovat průměrně 1x měsíčně. Jako motivaci 

pro tyto bloky jsem zvolila boj se Zelenou příšerou.  

Do výuky vlastivědy (zeměpisná část) jsme zařadili CLIL formou slovíček označujících zeměpisné jevy. 

Během tohoto roku pokračovaly děti ve vedení čtenářských deníků. 

 

Akce a projekty: 

- Pythagoriáda – okresního kola se zúčastnil David Do 

- Kluci holky od Bobří řeky 

- Projekt Karel IV. 

- Dravci 

- Vánoční jarmark 

- Adopce koně převalského 

- Divadlo Radost – O líné babičce 
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- Fantázie – Výukový program o Slatině 

- Výlet na Bouzov a do Mladečských jeskyní 

- Návštěva ZOO 

- Dny bez úrazů 

 

V. A: 24 žáků /12 dívek, 12 chlapců/, Mgr. Anna Kučeříková 

Žáci jsou v téměř nezměněném kolektivu již pátým rokem, tudíž mají mezi sebou celkem upevněné vazby, 

dokážou respektovat a přijímat i spolužáky, kteří se nějakým způsobem odlišují. 

Tento školní rok jsou v tomto kolektivu již naposledy, protože někteří žáci byli přijati na osmiletá gymnázia 

/Petr Růžička, Michal Matýsek /nebo odchází na jinou školu /Dominik Prát - ZŠ a MŠ Horníkova/. 

V březnu třída absolvovala výchovný program Etické dílny – Jak na starosti ve škole, který byl zaměřen 

především na vztahy mezi spolužáky, vzájemnou komunikaci a respekt.  

Třídy během programu hrály hry utužující třídní kolektiv, žáci poznávali sebe navzájem i sama sebe. Vyzkoušeli 

si, jak dokážou reagovat za různých okolností, a jestli také dokážou přiznat chybu s především se z chyb poučit. 

Diskutovali na téma potřeby školy, zda je opravdu nutné do školy chodit, o co by přišli, kdyby do školy 

nechodili. 

Akce školního roku: 

- Seiferos (přehlídka dravců) 

- Projektový den – výroba předmětů na vánoční jarmark 

- Vánoční jarmark 

- Čertí brko (filmové představení) 

- Prohlídka centra Brna (TIC) 

- Etické dílny 

- Předvelikonoční dílna Fantázie 

- Škola v přírodě Milovy 

- Recitační soutěž 

- Den bez úrazu 

- Caruso šou 

- Zoo Brno  

 

Soutěže: 

- Mateso  

Do městského kola postoupili: Luboš pěnička, Petr Růžička 

- Klokan  

Matýsek Michal 103/120 bodů, Maňasová Alena 101/120 bodů, Růžička Petr 100/120 

bodů, Jakub Růžička 94/120 bodů, Aneta Jánošíková 93/120 bodů  

- Pythagoriáda 

Matýsek Michal 12/15, Růžička Petr 11/15, Prát Dominik 10/15, Phan Nhat Anh 

10/15, Nguyen Hai Filip 10/15, Růžička Jakub 9/15, Vitulová Natálie 5/15, Pham 

Natálie 4/15 
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okresní kolo: Petr Růžička – 4. místo, Michal Matýsek – 5. místo  

- Recitační soutěž 

Vystupovali tito žáci: Jakub Steklý, Jakub Růžička, Natálie Vitulová 

- Caruso šou 

vystupovali tito žáci: Jakub Steklý a Luboš Pěnička, Alena Maňasová, Natálie Pham 

a Aneta Jánošíková 

 

V. B: 25 žáků /11 dívek,14 chlapců/, Mgr. Jana Šindelářová 

Učivo je v souladu s tematickými plány. 

Školní rok jsme zahájili programem sdružení Seiferos věnovaným ochraně dravých ptáků. 

V prvním pololetí jsme se zapojili do projektu Vánoční tvoření, které vyvrcholilo Vánočním 

jarmarkem, z jehož výtěžku jsme nepřispěli na adopci zvířete ze ZOO jako ostatní třídy 

1. stupně. Naše třída má ve svém středu žáka se zdravotním problémem, o kterého se všichni 

ohleduplně starají, takže jsme pro něj zakoupili pomůcku na cvičení nohou. 

Ve druhém pololetí jsme v naší třídě uspořádali projektový den, kde jsme se dozvěděli 

prostřednictvím filmů, referátů a příspěvků spoustu zajímavých a důležitých informací o 

vodě. 

V prosinci jsme navštívili keramickou předvánoční dílnu ve Fantázii a zde jsme zavítali i před 

Velikonocemi. 

Jelikož někdy je to s mezilidskými vztahy složité, zúčastnili jsme se etické dílny PPP 

Sládkova Jak na starosti ve škole. Ten doplnil svým obsahem naše pravidelná třídní sezení. 

V dubnu se nám vydařila škola v přírodě v Milovech, dokonce jsme zvládli do všech aktivit 

zapojit i Dana Horyanského - měli jsme s sebou invalidní vozík. Škola v přírodě vycházela 

z místních pověstí, děti byly rozděleny do skupin podle řemeslných cechů a v řemeslném 

osmiboji dokazovaly svoji zručnost. 

V květnu někteří naši žáci odjeli rozšířit svou jazykovou zddatnost na studijní zájezd do 

Británie. S ostatními třídami jsme absolvovali Den bez úrazu.  

 

Soutěže: recitační soutěž, Carusošou, Matematický klokan, Mateso, Matematická olympiáda, 

Pythagoriáda. 

Čtyři žáci nás reprezentovali v městském kole Matesa na ZŠ Kuldova. Zde se stali úspěšnými řešiteli a Vlastimil 

Adam z 5. A se dokonce mezi množstvím zúčastněných umístil na úžasném děleném 2. místě se 14 body z 15 

možných. 

Několik žáků se zúčastnilo přijímacího řízení na osmiletá gymnázia, z 5. B byli přijati Vlastimil Adam a Klaudie 

Zemene. 

 

Během celého školního roku pracujeme na dobrých mezilidských vztazích, učíme se 

toleranci, ohleduplnosti i respektu a slušnému chování. 
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II. Metodická rada Jazyky 
 

Český jazyk a literatura (Veronika Dudešková – 6. roč.; Lenka Mrázová – 7. - 9. roč.)  

Seminář z českého jazyka (Lenka Mrázová – 9. ročník) 

 

Veronika Dudešková: 6.A (23 žáků), 6.B (24 žáků)  

Lenka Mrázová: 7. třída (27 žáků), 8.A (20 žáků), 8.B (18 žáků), 9. A (20 žáků), 9.B (22 žáků) 

 

 Ve školním roce 2018/2019 byl předmět Český jazyk a literatura ve všech ročnících na druhém stupni 

vyučován 4 hodiny týdně. Probírané učivo odpovídá ŠVP, je rozděleno do tří tematických okruhů – jazyková 

výchova (2x týdně), komunikační a slohová výchova (1x týdně), literární výchova (1x týdně). V rámci jazykové 

výchovy je žákům předávána spisovná norma jazyka, jsou vedeni k přesnému vyjadřování v psané i mluvené 

podobě. Získávají vědomosti a dovednosti potřebné k osvojení gramatických i pravopisných pravidel. 

V komunikační a slohové výchově se učí chápat různá jazyková sdělení, číst s porozuměním, kultivovaně psát, 

analyzovat text a kriticky posoudit jeho obsah. Dále se v literární výchově učí vnímat a rozlišovat základní 

literární druhy a žánry a jejich specifické znaky. Seznamují se s nejvýznamnějšími literárními díly, snaží se text 

interpretovat a zaujmout k němu vlastní stanovisko. Četba a práce s textem pomáhá rozvíjet jejich čtenářské 

schopnosti, estetické cítění a pěstovat jejich celkovou kulturní úroveň. Žáci jsou seznámeni také s filmovým 

zpracováním některých významných děl. Výběr filmů odpovídá učivu probíranému v jednotlivých ročnících 

(např. Kytice, Máj, Rozmarné léto, Obsluhoval jsem anglického krále aj.). Navštívili jsme také řadu programů, 

které organizuje Knihovna Jiřího Mahena. Do výuky byl zařazen daltonský způsob práce (6. a 8. ročník), 

uplatňovali se mezipředmětové vztahy (zeměpis, dějepis, výtvarná výchova…) 

V 6. ročníku byl v prvním pololetí v mluvnické oblasti kladen důraz na upevnění znalostí z prvního 

stupně – obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, stavba slova, tvoření slov, pravopis a tvarosloví. Ve 

druhém pololetí bylo učivo zaměřeno na skladbu; věta jednoduchá a souvětí, základní a rozvíjející větné členy, 

věta hlavní a vedlejší a jejich grafické znázornění. V literární výchově se žáci seznámili se základními literárními 

druhy a žánry (poezie, próza, drama, žánry epické, lyrické, lyricko-epické) prostřednictvím uměleckých textů. 

Dále byly zavedeny tzv. kulturní deníky, které sloužily nejen k zaznamenávání mimočítankové četby, ale i 

k zápisu postřehů z oblasti filmu, divadla, koncertů a jiných kulturních akcí. V tomto školním roce se žáci 

zúčastnili vzdělávacího programu Příběh moře pořádaného Knihovnou Jiřího Mahena. V oblasti komunikační a 

slohové výchovy se navazovalo na základní slohové útvary, se kterými se žáci seznámili již v minulých 

ročnících – tj. vypravování, popis, oznámení, blahopřání, pozvánka a dopis. Výuka se soustředila především na 

práci s textem – osnova, členění textu, stylistická úprava, dodržování pravopisných pravidel apod. V neposlední 

řadě se žáci učili pracovat s informacemi, hledali klíčová slova a hlavní myšlenky sdělení. 

 V 7. ročníku jsme se v 1. pololetí soustředili na skladbu – prohloubení a rozšíření znalostí z šestého 

ročníku (větné členy, věta a souvětí). Skladba (rozlišení druhu souvětí, vedlejších vět, druhu přísudků…) dělá 

žákům potíže, proto jsme jí věnovali hodně času. Ve druhém pololetí jsme se věnovali hlavně tvarosloví – 

procvičování a rozšiřování znalostí o slovních druzích. Toto bylo pro žáky již jednodušší, protože základy věděli 

již z prvního stupně. Průběžně jsme opakovali formou jazykových rozborů. V rámci časových možností jsme 

psali diktáty, ale bylo by třeba psát je častěji, protože žáci mají v pravopise nedostatky. V literatuře se blíže 

seznámili s jednotlivými literárními druhy a žánry a jejich charakteristickými rysy. Probrali nejdůležitější etapy 

české literatury od vzniku kronik až po národní obrození, byli seznámeni s hlavními představiteli a jejich díly. 

Prostor byl věnován četbě a práci s textem, ke kterému žáci často vytvářeli i ilustrace. Zhlédli i filmová 

zpracování některých děl (např. Kytice). V rámci slohu probrali několik slohových útvarů (charakteristika, 

vypravování, životopis…) a na základě získaných informací tvořili vlastní texty, komiksy… Žákům byly 

zadávány také úlohy zaměřené na čtenářskou gramotnost. Všichni žáci vytvořili a představili ostatním své 

prezentace o oblíbené knize. Byli vedeni jak k sebehodnocení, tak k hodnocení spolužáků. V knihovně Jiřího 

Mahena jsme navštívili program Velký příběh knihy, kde se žáci dozvídali o zajímavostech spojených s vývojem 

knih, knihtisku apod. Program byl interaktivní, žáci měli ve skupinkách plnit úkoly a prezentovat si výsledky. 

 V 8. ročníku na žáky v mluvnici čekalo nové učivo - významové poměry mezi větami 

i několikanásobnými větnými členy, přístavek, určování slovesného vidu, slovesných tříd a vzorů. Hodně jsme 

procvičovali, proto většina žáků toto učivo až na drobnosti ovládá. Prostor byl věnován také grafickému 

znázornění vět a souvětí, což některým žákům dělá problémy. Procvičovali jsme pravopis, tvoření slov, věnovali 

jsme se slovní zásobě a způsobům jejího obohacování, pracovali s jazykovými příručkami, internetem. 

V literatuře jsme navázali na učivo ze sedmého ročníku – Jan Neruda a generace májovců až po některé autory 1. 

poloviny 20. Století (J. Wolker, K. Poláček, V. Vančura. a další). Žáci byli seznámeni jak s nejvýznamnějšími 
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díly, tak s kontextem doby, ve které spisovatelé žili a tvořili. Především formou prezentací a referátů jsme se 

věnovali i světové literatuře (W. Shakespeare, M. de Cervantes…). Všichni žáci také recitovali (vybrat si mohli 

některou z básní J. Seiferta). Ve slohu byl prostor věnován několika hlavním slohovým útvarům – 

charakteristika, výklad, úvaha, výtah. Dostávali úlohy na čtenářskou gramotnost, pracovali s textem, vyhledávali 

a interpretovali získané informace. Navštívili jsme program Bezpečnost na internetu, který organizovala Policie 

ČR. Zařazena byla také daltonská práce zaměřená např. na poezii, skloňování přejatých jmen… 

 V 9. ročníku jak v předmětu Český jazyk a literatura, tak v Semináři z českého jazyka byl důraz kladen 

především na přípravu k přijímacím zkouškám na střední školy. Většinou se opakovalo, ale bylo doplněno i nové 

učivo (např. vsuvka, samostatný větný člen…). Hodně jsme procvičovali interpunkci a grafické znázornění 

složitého souvětí, pravopis (hlavně psaní velkých písmen ve vlastních jménech a názvech). Opakovali jsme 

učivo formou komplexních jazykových rozborů a testů k přijímacím zkouškám. V tomto ročníku se probírané 

učivo z literatury týká 20. století, hlavní tematikou je 2. světová válka. První pololetí je věnováno poezii, ve 

druhém se zaměřujeme na prózu. Pracovali jsme s textem, žáci vytvářeli prezentace o autorech a jejich tvorbě. 

V semináři se s některými díly seznámili také formou filmového zpracování (Obsluhoval jsem anglického krále, 

Postřižiny, Spalovač mrtvol…). Ve slohu se naučili tvořit pro ně nové stylistické útvary, např. popis uměleckého 

díla. Každý žák měl před třídou proslov na téma „zakončení školní docházky na základní škole“. Měli možnost 

si vyzkoušet diskusi (byli rozděleni na diskutující a ty, kteří diskusi vedou), což je velice bavilo. Seznámili se 

s funkčními styly, publicistickými útvary, mediálním sdělením a jeho formami. Zaměřili jsme se také na 

reklamu. V knihovně jsme se zúčastnili výukového programu, který se na reklamu zaměřoval.  
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Anglický jazyk (Martina Albrechtová, Veronika Dudešková, Pavla Kočí, Iva Slezáková) 
 

2. A (Veronika Dudešková) 

Výuka anglického jazyka ve druhé třídě probíhala především verbálním nápodobu prostřednictvím 

různých říkanek, písniček, příběh a her, jež byly součástí učebnice Happy House 2. Žáci však postupně začali 

přecházet na grafickou podobu slov pomocí tzv. Flashcards. Slovní zásoba navazovala na první díl učebnice 

Happy House 1 a byla rozšířena i o složitější vazby jako např. I can see/ I can´t see, I like/ I don´t like, I´ve got 

apod. Učivo bylo rozděleno do 6 tematických bloků: Playroom Safari, School Time, I´m hungry, Happy Faces, 

My House, Summer time, Play time, jež korespondovaly s obsahem učebnice. Využívalo se rovněž digitálních 

učebních pomůcek, zejména Happy House 2 Itools a Dobrodružná angličtina. Učivo bylo probráno v souladu se 

školním vzdělávacím programem. 

 

4. A (Veronika Dudešková) 

Náplň učiva již nebyla zaměřena pouze na osvojení základní slovní zásoby v mluvené a grafické 

podobě, ale dbalo se na její rozšiřování a aplikaci v praxi. V oblasti gramatiky se žáci seznámili s časováním 

sloves TO BE a TO HAVE, s anglickou abecedou, předložkami, vyjadřováním času (What´s the time?) a 

s jednoduchým užíváním času přítomného a minulého. Slovní zásoba byla zaměřena na témata: rodina, jídlo, 

důležitá místa ve městě, volnočasové aktivity, povolání, dny v týdnu, roční doby a vynálezy. Ve větší míře se 

procvičovalo čtení, porozumění textu a vyhledávání klíčových informací. Žáci se také seznámili s anglickými 

reáliemi a prostřednictvím debaty se vyjadřovali k rozdílnostem i podobnostem mezi Velkou Británií a Českou 

republikou. Část hodin byla také věnována poznávání základních grafémů a jejich fonetické transkripci. K tomu 

byla využívána hlasová nápodoba, slovníčky (k zápisu) a práce se slovníky. K procvičování učiva sloužila 

učebnice i pracovní sešit Happy Street 2, Itools, DUMy a videa.Učivo bylo probráno v souladu se školním 

vzdělávacím programem. 

 

6. B (Veronika Dudešková) 

Učivo v 6. ročníku bylo zaměřeno na seznámení se mluvnickými časy – present simple, present 

continuous, past simple a going to. Osvojení základních gramatických pravidel (zejména u přítomných časů) 

činilo žákům obtíže, proto bylo potřeba učivu věnovat větší míru pozornosti a procvičování. Výuka se rovněž 

soustředila na rozvoj čtenářských, poslechových a mluvních dovedností. Všichni žáci prezentovali 2 projekty na 

jimi zvolené téma. Důraz byl kladen na samostatný ústní projev bez čtené předlohy. Slovní zásoba byla rozšířena 

o témata z oblastí sport, rodina, slavení významných událostí, svátky, zvířata, jídlo, počasí, televizní programy a 

filmy. Znalosti žáků byly průběžně ověřovány pomocí testů (slovní zásoba, gramatika, poslech a porozumění 

textu). Hodnotila se také míra zapojení do hodiny a příprava na vyučování. K procvičování učiva byly kromě 

pracovních sešitů využívány i digitální učební pomůcky. V průběhu i na konci každé lekce žáci pracovali 

s interaktivními programy (Project 3 Itools a Teacher´s Resource CD-ROM 3) pro upevnění učiva. Dále byla 

využívána webová stránka Project 3 fourth edition OXFORD University Press, která korespondovala s obsahem 

učebnice a DUMy, které se používaly pro práci na interaktivní tabuli. Učivo bylo probráno v souladu se školním 

vzdělávacím programem.  

 

6. A, B (Martina Albrechtová) 

Z důvodu velkého počtu dětí v obou třídách byli žáci ve školním roce 2018 / 2019 rozděleni do dvou 

skupin. Žáci měli angličtinu tři hodiny týdně. Obě skupiny čítaly po 11 žácích a byly vyučovány v jazykové 

učebně. Na rozdíl od 6. B skupinu třídy 6. A tvořilo více slabších žáků. Proto pří ústním zkoušení a písemných 

pracích byla provedena mírnější klasifikace s přihlédnutím k individuálním potřebám a speciálním poruchám 

učení těchto žáků. Dyslektické a dysgrafické poruchy u těchto žáků byly v písemných pracích a při ústním 

projevu zohledněny, avšak žáci nedosahovali nijak dobrých výsledků. Rozdíly mezi těmito žáky a žáky 6. B byly 

značné, přesto bylo učivo v obou třídách probráno dle tematického plánu a v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Ve skupině třídy 6. B pracoval jeden žák po celý školní rok s podporou asistentky pedagoga, u 

něhož byla zohledněna při písemných pracích a ústním zkoušení klasifikace. Tomuto žáku byla rovněž na konci 

školního roku doporučena pomoc doučovatele, nebo návštěvy jazykové školy pro výuku anglického jazyka 

v příštím školním roce. Ačkoliv byl tento žák milý, koncentrovaný, v hodinách snaživý, v písemném a ústním 

projevu velice slabý. Žáci pracovali s učebnicí a pracovním sešitem Project 2, 4. vydání, Oxford. Žáci si vedli 

jeden malý linkovaný sešit na gramatiku a slovní zásobu. Ve výuce byly využity pracovní listy - digitální učební 

materiály (DUMy) i daltonské listy dle probíraných témat. Při vyplňování některých daltonských listů se žáci 

seznámili s používáním cizojazyčných slovníků. Vedle výše zmíněného doplňkového učiva byly do hodin 

angličtiny také zapojeny autentické materiály (videa, filmy, písničky s rodilými mluvčími) a tvorba prezentací 

před třídou na téma My favourite animal a My favourite food. Znalosti žáků byly pravidelně ověřovány jak 

písemným, tak ústním zkoušením. Po skončení každé lekce si žáci napsali velký opakovací test. Důraz byl 
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kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, žáci pracovali samostatně, ve skupinách, nebo ve dvojicích, 

tak na poslechová a gramatická cvičení. 

 

 

7. třída (Martina Albrechtová) 

Z důvodu velkého počtu dětí byli žáci ve školním roce 2018 / 2019 rozděleni do dvou skupin. Žáci měli 

angličtinu tři hodiny týdně. Má skupina se skládala ze 14 žáků a byla vyučována v kmenové třídě. Skupinu 

tvořilo více slabších žáků. Pří ústním zkoušení a písemných pracích byla provedena mírnější klasifikace 

s přihlédnutím k individuálním potřebám a speciálním poruchám učení těchto žáků. Dyslektické a dysgrafické 

poruchy u těchto žáků byly v písemných pracích a při ústním projevu zohledněny, avšak žáci nedosahovali nijak 

výborných výsledků. Přesto bylo učivo probráno dle tematického plánu a v souladu se školním vzdělávacím 

programem. Žáci pracovali s učebnicí a pracovním sešitem Project 3, 4. vydání, Oxford. Žáci si vedli jeden malý 

linkovaný sešit na gramatiku a slovní zásobu. Ve výuce byly využity pracovní listy - digitální učební materiály 

(DUMy) i daltonské listy dle probíraných témat. Při vyplňování některých daltonských listů žáci používali 

cizojazyčné slovníky. Vedle výše zmíněného doplňkového učiva byly do hodin anglického jazyka také zapojeny 

autentické materiály (videa, filmy, písničky rodilých mluvčí). Znalosti žáků byly pravidelně ověřovány jak 

písemným, tak ústním zkoušením. Po skončení každé lekce si žáci napsali velký opakovací test. Důraz byl 

kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, žáci pracovali samostatně, ve skupinách, nebo ve dvojicích, 

tak na poslechová, gramatická cvičení (psaní a čtení), zopakování a prohloubení učiva z předcházejících let.  

 

8. B (Martina Albrechtová) 

Žáci měli angličtinu tři hodiny týdně. Výuka byla realizována v kmenové třídě, složená z 18 žáků. Třídu 

tvořilo více slabších nebo průměrných žáků. Pří ústním zkoušení a písemných pracích byla provedena mírnější 

klasifikace s přihlédnutím k individuálním potřebám a speciálním poruchám učení těchto žáků. Dyslektické a 

dysgrafické poruchy u těchto žáků byly v písemných pracích a při ústním projevu zohledněny. Přesto bylo učivo 

probráno dle tematického plánu a v souladu se školním vzdělávacím programem. Žáci pracovali s učebnicí a 

pracovním sešitem Project 4, 4. vydání, Oxford. Žáci si vedli jeden malý linkovaný sešit na gramatiku a slovní 

zásobu. Ve výuce byly využity pracovní listy - digitální učební materiály (DUMy) i daltonské listy dle 

probíraných témat. Při vyplňování některých daltonských listů žáci používali cizojazyčné slovníky. Vedle výše 

zmíněného doplňkového učiva byly do hodin anglického jazyka také zapojeny autentické materiály (videa, 

filmy, písničky rodilých mluvčí).  

Znalosti žáků byly pravidelně ověřovány jak písemným, tak ústním zkoušením. Po skončení každé lekce si žáci 

napsali velký opakovací test. Důraz byl kladen jak na rozvoj komunikativních dovedností, žáci pracovali 

samostatně, nebo ve dvojicích, tak na poslechová, gramatická cvičení (psaní a čtení), zopakování a prohloubení 

učiva z předcházejících let.  

 

2. B (Martina Albrechtová) 

Angličtina ve druhé třídě probíhala dvakrát týdně v kmenové třídě. Učivo bylo probráno dle 

tematického plánu a v souladu se školním vzdělávacím programem. Všech 21 žáků pracovalo s učebnicí a 

pracovním sešitem Happy House 2, 3. vydání, Oxford skládající se ze sedmi sekcí (Playroom safari, School 

time, I´m hungry!, Happy faces, My house, Summertime, Play time) proložený slovní zásobou nejen 

k jednotlivým lekcím, ale i k významným svátkům v roce. Již od začátku školního roku se kladl důraz nejen na 

řečové dovednosti, bylo prohloubeno učivo z předcházejícího ročníku, ale především i na psaní. Slovní zásoba 

nebyla tedy předávána pouze ústně pomocí kartiček, plakátů, písniček, ale také písemně. Na konci každé lekce 

psali žáci test. Žáci se naučili jednoduše reagovat na otázky vyplývající z probíraných témat. Velice dobře se 

osvědčilo procvičování slovíček formou her, které daly vyniknout i slabším žákům. 

 

5. B (Martina Albrechtová) 

Z důvodu velkého počtu dětí ve třídě byli žáci rozděleni na dvě skupiny. Má skupina činila 11 žáků. 

Výuka anglického jazyka probíhala třikrát týdně v kmenové třídě. Učivo v páté třídě bylo probráno dle 

tematických plánů a v souladu se školním vzdělávacím programem. Ve třídě 5. B pracoval jeden žák celý školní 

rok s podporou asistentky pedagoga a někteří další slabší žáci, u nichž byla zohledněna při písemných pracích a 

ústním zkoušení klasifikace. Dyslektické a dysgrafické poruchy u těchto žáků byly v písemných pracích a při 

ústním projevu zohledněny, přesto tito žáci nedosahovali nijak výborných výsledků. V hodinách anglického 

jazyka se používala učebnice a pracovní sešit Project 1, 3. vydání, Oxford, v níž se žáci blíže seznámili s tématy 

jako Greetings, Classroom intsructions, Friends and family, Days of the week, Months of the year, Colours and 

adjectives, School and schoolsubjects, Parts of the body, Free time, Parts of the house, Clothes. Prohloubili si jak 

již nabyté znalosti z dřívějších let, tak si především osvojili základy anglické gramatiky (numbers, regular nad 

irregular nouns, present simple of ir/regular verbs, possessive adjectives, present continuous).  Důraz byl kladen 

rovněž na poslech a čtení s porozuměním, psaní, mluvení.  
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Žáci pokračovali ze čtvrté třídy ve vedení a psaní si slovíček do slovníčků. Byl zaveden nový malý sešit na 

gramatiku English. Mimo učebnici a pracovní sešit byly v hodinách angličtiny využity jak pracovní listy - 

digitální učební materiály, videa, nahrávky rodilých mluvčí, tak daltonské listy.  

 

1. ročník (Pavla Kočí) 

Intenzita 2 hod/týden, půlená skupina třídy 1.A, 12 žáků.  

Prvňáčci se naučili vše, co bylo v plánu, všichni pracovali, zapojovali se do her a snažili se využít 

slovíčka a fráze, která se naučili. Výuku zde pokládám za úspěšnou, děti jsou nadšené a motivované. Velmi 

oceňuji dostatek času na učivo a procvičování a nízký počet žáků ve skupině. Díky tomu probíhala výuka v 

pohodové atmosféře. 

 

5. ročník (Pavla Kočí) 

Intenzita 3 hod/týden, půlené skupiny 5.A – 11 žáků, 5.B – 14 žáků 

Tyto děti učím už od 3. ročníku, v 5.ročníku se velmi výrazně ukázaly rozdíly v intelektuálních 

možnostech dětí. Některé pochopily, byť nové a těžké učivo velmi bystře, jiní naopak stále ještě bojují s čtením a 

psaním českých textů. Pátý ročník je v angličtině co do učiva přelomový, jednak se přechází na jinou učebnici a 

jednak se začíná se základy gramatiky. Zejména pravidla používání dvou přítomných časů v angličtině jsou 

zatěžkávací zkouškou. Menší část dětí zvládla učivo celkem bez problémů, většina chápe, ale bude ještě nějaký 

čas chybovat, než si učivo zcela osvojí. Jsou však jednotlivci, (jedná se o děti s PPP), pro které je toto učivo 

příliš abstraktní a složité. Naplánované učivo jsme s oběma skupinami zvládli, poslední měsíc byl věnován 

opakování.  

 

8. ročník (Pavla Kočí) 

Intenzita 3 hod/týden, třídní kolektiv 20 žáků 

Stihli jsme projít všechny okruhy, které jsme měli v plánu, žáci byli celkově úspěšní v používání jazyka 

k vyjádření toho, co potřebují. Řada gramatických témat byla v tomto ročníku postavena na komplexních 

znalostech. Nejtěžším učivem byly tyto okruhy: trpný rod v různých mluvnických časech a podmínková souvětí. 

Až na výjimky bylo učivo všemi žáky pochopeno a jsou schopni jej použít v praxi. Jako vyučující jsem 

spokojená.  

 

9. ročník (Pavla Kočí) 

Intenzita 3 hod/týden, půlená skupina 9.A, 10 žáků, půlená skupina 9.B, 11 žáků.   

Mezi těmito dvěma skupinami byl po celou dobu výuky značný rozdíl v naladění, skupinka dívek 9.A 

měla často obecně negativní přístup k učení, což se projevilo v celkovém pokroku v angličtině i v hodnocení. Se 

skupinkou z 9.A jsem ve všech ohledech postupovala pomaleji, věnovala jsem mnohem více času na opakování. 

Přesto tomu zpětná vazba od žáků neodpovídala. Výuku ve skupince z 9.B vnímám jako veselejší a efektivnější. 

S oběma skupinami jsme pracovali v souladu s tematickým a obsahovým plánem. Náplň učiva v 9.ročníku byla 

zaměřena na opakování a rozšiřování slovní zásoby, ale v samotném závěru školního roku, a to v poslední lekci, 

byly dva náročné gramatické okruhy. Všichni žáci prospěli.  

 

6.A, 7.roč., 9.A, 9.B (Iva Slezáková) 

Ve výuce v 6.A, 7. ročníku, 9.A, 9.B bylo učivo probráno dle plánu a byly splněny všechny výstupy 

uvedené v ŠVP. Žáci všech tříd měli angličtinu 3 hodiny týdně. Třída 6.A byla v probírání učiva poněkud 

pomalejší. Ze začátku školního roku jsme na každou lekci potřebovali více času (na vysvětlování a 

procvičování), takže v prvním pololetí bylo vypuštěno doplňující učivo a extra úkoly. 

Žáci pracovali s učebnicemi a pracovními sešity Project z nakladatelství Oxford, které byly též 

doplněny kompaktními disky k samostatné práci a procvičování učiva doma. Ve všech ročnících bylo probíráno 

podle čtvrtého vydání učebnice Project Oxford. Učivo bylo doplněno daltonskými úkoly a pracovními listy, ke 

kterým bylo využito předchozí druhé vydání učebnice. 

Jako doplnění učiva byly ve výuce používány materiály DUM, filmy v anglickém znění s českými 

titulky, anglické prezentace a pracovní listy s křížovkami, doplňovačkami, obrázky a popisy, které si připravili 

žáci. 

Jednou měsíčně zpracovávali žáci všech uvedených ročníků daltonské úkoly formou týdenních 

daltonských bloků. V těchto úkolech byla věnována pozornost práci s textem a byl kladem důraz na aktivity 

rozvíjející čtenářskou gramotnost. Ke zpracování daltonských prací mohli žáci kromě učebnice a pracovního 

sešitu využívat také slovníky, internet a encyklopedie. 

Důraz byl kladen nejen na samostatnou práci, ale také na práci skupinovou a ve dvojicích, během které 

žáci rozvíjeli své komunikativní dovednosti. 
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Zvláštní pozornost byla věnována poslechovým cvičením v podání rodilých mluvčích (dialogy, texty 

anglických písní, divadelní představení). Tato cvičení byla zařazena v každé hodině a žáci byli podporováni ve 

využití angličtiny v reálných situacích při setkání a cizinci. 

Během školního roku vypracoval každý žák samostatně minimálně dva projekty, které prezentoval před 

třídou.  

Znalosti žáků byly ověřovány krátkými testy a ústní formou (čtení, překlad, projekty). Po každém 

čtvrtletí bylo učivo shrnuto, procvičeno a byla napsána opakovací písemná práce. 

Klasifikace byla provedena s přihlédnutím k individuálním potřebám jednotlivých žáků a jejich SPU. 

Dyslektické a dysgrafické poruchy byly zohledněny při probírání učiva, dále upraveným hodnocení, a také 

v pětiminutovkách na slovíčka a diktátech formou doplňovacích cvičení. 

 

 

Ruský jazyk (Iva Pokorová – 7. - 9. ročník) 
 

Hodinová dotace: 2 hod. týdně 

Žáků ve třídách: 7.tř. -12, 8.AB - 18, 9.AB - 18 

Výuka RJ proběhla dle ŠVP a tematický plán byl splněn. Učivo bylo doplněno v 9.třídě návštěvou 

ukrajinské restaurace, spojenou s ochutnávkou jídel ruské a ukrajinské kuchyně. Ve všech ročnících jsme se 

zaměřili také na tvorbu rozhovorů. Velký důraz byl dán také na procvičování správné výslovnosti. Žáci pracovali 

s pracovními sešity, pracovními listy a zpracovávali překladové texty (překlad z ČJ do RJ) . Důraz byl kladen 

také na práci s rusky psanými texty a jejich reprodukci. Nezbytnou a oblíbenou součástí výuky byl zpěv ruských 

písní. Zpíváme rádi a často. 

 

 

Německý jazyk (Martina Albrechtová – 7. - 9. ročník) 

 

Německý jazyk byl ve školním roce 2018 / 2019 vyučován v 7., 8. a 9. třídách základní školy. Ve všech 

třech ročnících bylo učivo probráno dle tematického plánu a v souladu se školním vzdělávacím programem.  

Němčina se ve všech třech ročnících vyučovala dvakrát týdně. Výuka probíhala většinou v kmenových 

třídách. Žáci byli rozděleni do skupin.  

Žáci sedmých a osmých tříd (do konce 1. pololetí) pracovali podle učebnice a pracovního sešitu 

Deutsch mit Max I 1. díl. Následně žáci osmých tříd, od 2. pololetí, navázali na druhý díl učebnice a pracovního 

sešitu Deutsch mit Max II, 2. díl, který žáci deváté třídy dokončili. Od sedmé třídy si žáci vedli nejen malý sešit 

na gramatiku Deutsch, ale i slovníčky Vokabelheft, do nichž si zapisovali probíraná slovíčka daných lekcí spolu 

s výslovností, bylo-li potřeba. 

Ve výuce ve všech třech ročnících byly použity kromě učebnice a pracovního sešitu jak digitální učební 

materiály (DUMy), pracovní listy (křížovky, cvičení určená k doplňování, spojování, přiřazování, překladům, 

porozumění čtenému i slyšenému textu formou německy mluvících videí, písní, filmů), tak daltonské listy 

sloužící k opakování a rozšiřování učiva a slovní zásoby s použitím cizojazyčných slovníků.  

Žáci sedmé třídy vytvořili projekty na téma Meine Familie, žáci deváté třídy měli na výběr dvě témata, 

a sice Mein Stundenplan a Ich und Mode.  

Znalosti žáků byly pravidelně ověřovány jak písemnou, tak ústní formou. Po dokončení každé lekce si 

žáci napsali velký opakovací test Wiederholungstest.  

Výuka v 7., 8. a 9. třídách byla koncipována různými formami vyučovacích metod a aktivit při 

rozdílných sociálních formách (frontální, skupinové, ve dvojici, nebo samostatně). V němčině hovoříme o tzv. 

Unterrichtsmethoden a -aktivitäten, které jsem načerpala během ročního školení a seminářů Fokus Grundschule 

Fortbildung für ausländische Lehrerinnen des Deutschen an den Grundschulen realizovaných Goethe-Institutem 

v Praze a v německých Drážďanech.  

U žáků se SPU byla zohledněna klasifikace. 

Skupinu žáků sedmé třídy tvořilo 15 žáků. Někteří žáci se setkali s německým jazykem poprvé až přímo 

v hodině. Bylo proto důležité začít nejdříve s německou abecedou a se správnou výslovností některých 

německých hlásek, které se odlišují od těch našich, českých. Výuka byla realizována formou říkanek, 

jazykolamů, videí a písní rodilých mluvčí pro lepší osvojení cizího jazyka.  

Za jeden celý školní rok se žáci naučili vyhledat správnou informaci a odpověď na otázku. Velmi dobře si také 

osvojili výrazy a fráze týkající se jejich osoby, rodiny, školy a koníčků, které dokázali prezentovat a použít 

v praxi. 

Německá skupina v 8. A a B se skládala z 20 žáků, což je na výuku cizího jazyka poměrně velké 

množství! I přes tento „hendikep“ si žáci prohloubili a upevnili získané znalosti a poznatky ze sedmé třídy a 

naučili se další a zcela novou slovní zásobu a gramatiku týkající se témat každodenního života (Reisen, 

Wegbeschreibung, Mein Tag, Zahlen über 1000, Zeitangaben, Essen und Trinken). 
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Ve skupině tvořenou třídy 9. A a B bylo dohromady 24 žáků. I navzdory opět vysokému počtu žáků při výuce 

cizího jazyka, žáci velmi dobře porozuměli textům, otázkám a frázím vztahující se k učivu a jednotlivým 

tématům v průběhu celého i předešlého školního roku. Důraz byl rovněž kladen na komunikativní stránku 

jazyka. Naučili se používat čas přítomný, minulý a budoucí, časování pravidelných i nepravidelných sloves 

v přítomnosti a minulosti, tzv. perfektu, skloňování podstatných jmen a zájmen (osobní, přivlastňovací), 

stupňování přídavných jmen a příslovcí, číslovky. Získali dostatečnou slovní zásobu a mluvnickou stránku 

jazyka, který po celé tři roky stále zdokonalovali a prohlubovali, aby se mohli vyjádřit k tématům každodenního 

života (Schulfächer, Körperteile, Wetter und Jahreszeiten, Kleidung, Verkehrsmittel, Länder und Städte, Freizeit 

und Hobbys, Beruf und Pläne).  

 

Akce: 

- Ve spolupráci s cestovní kanceláří Školní zájezdy jsme v pátek 30. 11. 2018 podnikli 

celodenní předvánoční výlet do Salzburgu s žáky 7., 8. a 9. tříd ZŠ. 

- Jelikož to byla cesta dlouhá, od školy jsme vyjeli překrásným dvoupatrovým 

autobusem již kolem šesté hodiny ranní. Do rodiště Wolfganga Amadea Mozarta – 

Salzburgu jsme přijeli kolem půl jedné odpoledne. Poté jsme asi 6-ti hodinový pobyt 

strávili v centru města, kde jsme zhlédli jak jedinečný Salcburský Ježíškův trh, který 

se koná na náměstí Residentplatz s Dvorskou kašnou a arcibiskupskou rezidencí, 

dominantu města Dóm zasvěcený sv. Rupertovi s mohutnou kopulí, jejíž výška činí 72 

m, tak Novou rezidenci – někdejší palác pro arcibiskupské hosty. Ve věži se nachází 

zvonkohra s 35 zvonky různých velikostí, která je po pražské Loretě nejstarší ve 

střední Evropě. Přes Mozartovo náměstí s pomníkem W. A. Mozarta, po 

Getreidegasse (Obilní ulice) – významný památkový celek – dům č. p. 9 Mozarts 

Geburtshaus, kde se narodil W. A. Mozart, jsme se dostali až ke Staré radnici (Alte 

Rathaus), odkud jsme vyjeli lanovkou a navštívili pevnost Hohensalzburg. Po 18. 

hodině jsme odjeli zpět do ČR. Příjezd ke škole byl kolem jedné hodiny ráno 

následujícího dne. 

- Výlet se vydařil, počasí nám přálo a všichni jsme byli nadmíru spokojení. Velké 

poděkování patřilo cestovní agentuře včetně paní průvodkyně a pánům řidičům.  

- Na začátku školního roku 2017 / 2018 jsem navázala kontakt s partnerskou střední 

školou v Německu v Lipsku Paul-Robeson-Oberschule. Kontakt probíhal celý školní 

rok 2017 / 2018 pouze v němčině. Do projektu mezi partnerskými školami byli 

zapojeni i samotní žáci. Musím říct, že se jej zhostili nad očekávání a s velkým 

zájmem a nadšením, s kým se prostřednictvím dopisování mohou seznámit. Žáci 

osmých tříd vyrobili, napsali a poslali pro studenty v Lipsku přání k Vánocům a 

novému roku. Deváťáci zase zpracovali plakát o sobě, jak se jmenují, kolik jim je let, 

odkud pocházejí, kde bydlí, co mají rádi včetně mnoha jejich fotek, který se žákům 

moc povedl. Během školního roku 2018 / 2019 jsme i my obdrželi od německých 

studentů mnoho pěkných pozdravů, dopisů, přání nejen o sobě, ale i o své škole, 

městu, odkud pocházejí. Pro utužení a vytvoření další spolupráce mezi oběma školami 

kontakt doposud trvá a stále probíhá. 
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III. Metodická rada Přírodních věd 

 

(F, F/S, Ch, M, Z, Př, Inf, TV) 
 

schůzka: 7. června 2019 

 

přítomni: RNDr. Hana Bajerová (F, FS) 

omluvena: PN - Mgr. Pavla Francová (M, Z) 

Mgr. Pavla Rousová (M, F) 

Mgr. Pavlína Vyhnálková (M)  

Mgr. Eva Říhová (M, Z) 

Mgr. Petr Kovář (Z, Tv, Inf) 

Mgr. Lada Mazálková (Z) 

Mgr. Iva Slezáková (Ch, Inf) 

Mgr. Patrik Vrábel (Př, Inf) 

 

Matematika 
 

Hodnocení a popis uplynulého roku 

 

Výuka ve všech ročnících probíhala v souladu se ŠVP. 

 

Kontrolní písemné práce byly ve všech ročnících napsány ve zvolených termínech s těmito průměry: 

 

6.A  2,26  2,91  2,69  2,38 

6.B  1,84  2,92  2,00  2,08 

7.  2,69  3,04  2,52  2,56 

8.A  2,66  2,34  2,45  2,83 

8.B  3,22  2,50  2,78  2,66 

 

 Časová dotace byla na druhém stupni 4 hodiny týdně v šestém a sedmém ročníku, v 8. ročníku byla 

navíc 1 hodina MS a v 9. ročníku bylo 5 hodin týdně.  

 Na celém druhém stupni je používána ucelená řada učebnic a pracovní sešity Hravá matematika, které 

nám přišly pro vyšší ročníky nedostačující, z toho důvodu jsme objednali na příští školní rok pracovní sešity, 

které jsou ze SPN, nová řada od níž máme i učebnice. Žáci 6. ročníku budou používat barevné PS Hravá 

matematika.  

 Od 8. ročníku používají žáci i matematické tabulky a školní kalkulačky. 

   V hodinách jsou často využívány pracovní listy a prezentace k vysvětlení učiva a také využívány 

dostupné matematické pomůcky. 

 Ve všech ročnících s výjimkou devátého pracovali žáci jednou měsíčně na Daltonských pracech, které 

vkládali do Daltonských složek. Vedení složek bylo pravidelně kontrolováno. 

 K přijímacím zkouškám byla žákům 9. tříd nabídnuta literatura, cvičné testy Cermat, možnost 

individuálních konzultací - doučování 1 x týdně, vhodné webové stránky a on-line testy. Vyučující matematiky 

Pavla Francová uspořádala s kolegyní ze ZŠ Novolíšenská přijímací zkoušku nanečisto. Připravily výběr úloh 

z předešlých testů z Cermatu, nakopírovaly. Žáci se s vyučující přemístili na druhou školu, kde je čekaly 

podmínky jako na JPZ. Vyučující matematiky potom testy opravily, udělaly srovnání a zapsaly počet bodů 

žákům do ŽK. Rodiče i žáci tak měli upozornění, jak přidat na přípravě. Šest žáků z 9.třídy bylo přijato na 

gymnázium. 

 V hodinách matematiky byly také zařazovány problémové úlohy, úlohy pro rozvoj matematické 

gramotnosti. Hodiny byly vedeny s ohledem na rozdílné tempo žáků. Nadaným žákům byly nabízeny 

nadstandartní úlohy, nepovinná domácí cvičení a účast v matematických soutěžích. 

 Úlohy ze standardů pro 2.stupeň zařazeny průběžně v hodinách. Ilustrační úlohy byly aplikovány 

formou opakování na pracovních listech, zařazeny do školních sešitů. Úlohy ze standardů se svými výstupy 

odpovídají výstupům v našem ŠVP, odpovídající úkoly jsou také v našich používaných pracovních sešitech a 

učebnicích, takže jsou běžně procvičovány. Indikátory logicky navazují od jednodušších úkonů ke složitějším, 

tak jak jsou u jednotlivých celků probírány běžně. 

 Vyučující matematiky se zúčastnily úvodních seminářů na seznámení se s Hejného metodou výuky 

matematiky, aby získaly vhled do přínosu či případných problémů výuky touto metodou v našem prostředí. 
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Nakoupili jsme rovněž učebnice, pracovní sešity a metodiky pro tuto metodu pro učitele k obeznámení a 

samostudiu. 

 

Matematické soutěže: 

 

Během měsíců ledna, února a března se naše škola zapojila do řady matematických soutěží. 

Tradiční matematické soutěže Pythagoriády 5. – 8. ročníku. Cílem Pythagoriády je zvýšit zájem žáků o 

matematiku. Úlohy jsou zaměřené hlavně na prostorovou představivost a logické uvažování.  

Za 4. a 5. ročník se zúčastnilo 18 dětí a do okresního kola z nich postoupilo 10. Na druhém stupni se zúčastnilo 

pouze 16 vybraných žáků z 6. a 7. ročníku; do okresního kola postoupil Jan Kubalec, 6.A, kde skončil na 4. 

místě 

Z 8. ročníku, se zúčastnil pouze výběr žáků,kde nejlepších výsledků dosáhli Tadeáš Zahrádka (8.A), Šimon 

Pěnička (8.B), Andrea Muselíková (8.B), Lukáš Stražovský (8.A) a Jan Marek (8.A), avšak nikdo z nich 

nepostoupil do městského kola. 

Další mezinárodní soutěž Klokan proběhla v březnu. Tato matematická soutěž má 4 kategorie podle 

věku řešitelů.  

V kategorii Benjamin (žáci 6. a 7. Ročníku) se na prvním místě se umístil Luboš Pěnička z 5.A, který získal 103 

bodů, na druhém místě se umístil Petr Pelikán ze 7. ročníku (85 bodů) a na třetím místě Jan Kubalec ze 6.A (83 

bodů). 

Pro žáky 8. – 9. tříd je určená kategorie Kadet. Účastnili se pouze někteří žáci 8. ročníku, kteří projevili zájem o 

tuto soutěž. Mezi nejlépe umístěné na naší škole patřili Mezi nejlepšími řešiteli s 60 a více body byli Tadeáš 

Zahrádka (8.B), Terezie Philippi (8.A), Anděla Šebestová (8.A), Adéla Ryzá (8.A), Karolína Maršálková (8.B), 

Matyáš Fronk (8.B), Eliška Bůbelová (8.A), Lucie Křížová (8.B) a Šimon Pěnička (8.A). 

Zadání školního kola Matematické olympiády dostali všichni žáci 6. ročníku a vybraní žáci 7. ročníku 

na vypracování domů, po odevzdání a opravení postoupil do druhého kola Luboš Pěnička z 5.A a Michal Křipač 

ze 7. ročníku. 

 

Přírodovědný klokan, kategorie Kadet se účastnili všichni žáci 8. a 9. ročníku, kde se nejlépe umístili Matyáš 

Fronk (8.B), Lukáš Stražovský (8.A), Jan Marek (8.A), Jakub Kozlík (8.A) a Kamila Dvořáková (8.B). 

 

Hodnocení výuky v jednotlivých ročnících: 

 

Ve třídě 6.A 

Všechno učivo probráno v souladu s časovým a tematickým plánem. V hodinách žáci pracovali podle 

pokynů učitele, ale spíše pomalejším tempem podle svých schopností. Velká část žáků má obtíže s učivem 

povrch a objem krychle a kvádru a to zejména ve slovních úlohách. Nejčastější chyby dělají žáci z nepozornosti 

ve výpočtech s přirozenými a zejména desetinnými čísly. Jeden žák má s matematikou velký problém a není 

schopný pracovat samostatně, pouze s dopomocí na hranici známky 4 až 5. Další dva žáci dosahují hranice 4. 

Zhruba 4 žáci pracují výborně.  

Žáci se málo věnují domácí přípravě, a to jak opakování, tak i domácím úkolům. Třída je to velmi 

hlučná a dá hodně práce udržet ji v klidu.  

Známky ke klasifikaci jsou získávány jednak formou krátkých písemných prací po probrání celku nebo části 

učiva, také se hodnotí aktivita v hodinách, Daltonské práce a 4 čtvrtletní písemné práce. 

Každou středu dochází k vybraným žákům asistentka. 

 

Ve třídě 6.B 

Všechno učivo probráno v souladu s časovým a tematickým plánem. V hodinách žáci pracovali podle 

pokynů učitele většina v rychlém tempu. Jako v druhé třídě je největším problémem učivo povrch a objem 

krychle a kvádru, a to zejména ve slovních úlohách. Nejčastější chyby dělají žáci z nepozornosti ve výpočtech 

s přirozenými a zejména desetinnými čísly. V této třídě není nikdo, kdo by měl s matematikou problém, pouze 

jedna žákyně má velké mezery v základním učivu, a to jí brání se dále rozvíjet. 

Žáci jsou snaživí, pozorní a aktivní. S domácí přípravou ve většině případů není problém.  

Známky ke klasifikaci jsou získávány jednak formou krátkých písemných prací po probrání celku nebo části 

učiva, také se hodnotí aktivita v hodinách, Daltonské práce a 4 čtvrtletní písemné práce. 

Ve třídě je paní asistentka. 

 

V 7. třídě 

Všechno učivo probráno v souladu s časovým a tematickým plánem. Více hodin jsme museli věnovat 

racionálním číslům. Žáci měli problém s desetinnými čísly a se zlomky. Pracovali jsme s učebnicemi a 

pracovním sešitem – Hravá matematika. Tento pracovní sešit mi při výuce nevyhovoval z důvodů příliš 
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snadných slovních úloh, které nebyli pro žáky motivující a malé množství příkladů na procvičení. Každý 

tematický celek jsme uzavřeli formou Daltonu, kde si žáci dané téma zopakovali jak teoreticky, tak i početně. 

K ověření probraných znalostí byly využity malé písemné práce po každém tematickém celku. Napsali jsme také 

4 čtvrtletní písemné práce.  

Asi 3 žáci pracují výborně a velká část chvalitebně. Projevuje se zde nedostatečná domácí příprava, 

zapomínání úkolů a neochota procvičovat. Tato třída je velmi rušná a je třeba neustále udržovat pořádek a klid.  

 

Ve třídách 8.A, 8.B  

bylo učivo probráno v souladu s ŠVP a tematický plán byl splněn. Výuka v obou třídách byla založena 

na otevřené komunikaci mezi žáky a učitelem, díky které mohli žáci sdělovat své postřehy a nápady týkající se 

matematických problémů, vznikala tak přínosná konverzace.  

Učivo v 8. ročníku je pro žáky náročnější, jelikož dochází k přechodu od aritmetiky k algebře. Kladl se tedy 

důraz na to, aby žáci měli vždy konkrétní (geometrickou) představu, i když se jednalo o algebraické výrazy, což 

bylo pro žáky přirozené a přínosné. Během výuky jsme pracovali s učebnicemi a pracovním sešitem Hravá 

matematika, který nebyl tak užitečný, proto jsme mnohem více pracovali s pracovními listy, které jsem pro žáky 

vytvářela. Z toho důvodu budou žáci příští rok pracovat s jiným pracovním sešitem. Každý tematický celek jsme 

uzavřeli formou Daltonu, kde si žáci dané téma zopakovali. Žáci byli hodnoceni na základě malých písemných 

prací, čtvrtletních písemných prací, plnění domácích úkolů a také aktivity a komunikace během hodin. 

Ve výuce se odráží mírně rozdílné pracovní tempo a úroveň chápání. Žáci 8.B jsou velmi pracovití s rychlým 

tempem, avšak jim někdy uniká myšlenka podstaty probíraného učiva. Naopak žáci 8.A mají spíše pomalejší 

tempo, avšak vnímají podstatu matematiky a diskutují danou problematiku. Ve třídě 8.A jsem měla během hodin 

matematiky k dispozici asistentku pedagoga, která se tak věnovala slabším jedincům, kteří mají s matematikou 

problémy. 

 

Ve třídách 9.A, 9.B 

bylo učivo probráno v souladu s ŠVP a tematický plán byl splněn.  

Již tradičně velké problémy působilo učivo lomené výrazy a operace s nimi, rovnice s neznámou ve jmenovateli, 

slovní úlohy řešené rovnicemi-problém sestavit z údajů v textu rovnici, a to ani za pomoci proč 

cvičených schémat pro jednotlivé typy úloh (o pohybu, na společnou práci, o směsích…). 

Jedna hodina týdně byla věnována přípravě na JPZ. Všichni žáci měli pracovní sešit, který obsahoval opakování 

učiva po celcích a deset didaktických testů Cermat. Vzadu byly přehledně výsledky, takže mohli pracovat svým 

tempem a kontrolovat si svá řešení. 

 

Fyzika 
 

Hodnocení a popis uplynulého roku 

• výuka ve všech ročnících probíhala v souladu se ŠVP 

• všechno učivo ve všech ročnících probráno v souladu s časovým a tematickým plánem 

• ve všech ročnících jsme pracovali s pracovními sešity nakladatelství Taktik – Hravá fyzika 

• žáci také doplňovali výuku jednoduchými pokusy, sestrojovali modely, donesli ukázky využití 

fyzikálních jevů v domácnosti a připravili velmi pěkné projekty o slavných fyzicích a zajímavých 

oblastí fyziky 

• problémové úlohy jsme zařazovaly do daltonských prací, do výkladu učiva, procvičování 

• žáci devátých tříd zpracovali elektronicky téma Vesmír. Každý si vybral jinou oblast a zajímavě pomocí 

internetu a encyklopedií zpracoval a odeslal na školní email. Velmi zajímavé byly potom osobní 

prezentace 

• v šestých a osmých třídách v rámci výuky a v sedmé a deváté třídě v rámci fyzikálního semináře jsme 

pravidelně zpracovávali daltonské úkoly, které nám hodně posloužily na opakování, shrnutí a přípravu 

na písemné práce. Také jsme se zaměřily i na ukládání a přehledné zpracování do Portfólií 

• v sedmém ročníku byla přidána 1 hodina fyzikálního semináře 

• na příští školní rok jsme již neobjednali pracovní sešity, aby bylo více prostoru pro pokusy, projekty a 

videa; úlohy budou zadávány vyučujícím a žáci je vypracují do školního sešitu 

• do hodin fyziky byly zakoupeny elektronické stavebnice Boffin 100 pro skupinové práce v oblasti 

elektroniky – využito v 6. a 8. Ročníku 
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• v 8. ročníku proběhla návštěva Hvězdárny a planetária Brno na téma Grafická optika 

• v 6. ročníku neproběhla návštěva Vida centra, tato návštěva bude přesunuta 

do 7. ročníku z důvodu více vědomostí, které si žáci mohou ověřit 
  

Přírodopis 
 

Hodnocení a popis uplynulého roku 

 
• výuka přírodopisu v 6. - 9. třídě probíhala v souladu s ŠVP školy klasickou i daltonskou formou 

výuky, žáci vytvářeli referáty a učivo procvičovali v pracovních listech, důraz byl kladen na pestrost 

a střídání aktivit 

• dotace hodin byla Př 6 – 2h, Př 7 – 2h, Př 8 – 2h, Př 9 – 2h 

• používali jsme učebnici SPN Přírodopis 1 – 4 a interaktivní prezentace: DUMy a interaktivní 

učebnice (FRAUS, Nová škola,…), postupně přecházíme na novou řadu modernějších učebnic 

nakladatelství Taktik 6 – 7 

• žáci vedli sešit velikosti A4, kde kromě zápisů vytvářeli i biologické náčrty a kresby  

• jako doplňkový materiál k výuce, byly hojně používány fotografie a krátká videa s přírodopisnou 

tématikou (sbírka vyučujícího a volně dostupné materiály z Internetu) 

• žáci také prováděli i různá biologická pozorování (mikroskopování, pozorování preparátů a přírodnin, 

pozorování v přírodě, biologické experimenty,…) 

• pro doplnění výuky proběhly exkurze – návštěva botanických zahrad v Kroměříži, ZOO v Brně, a 

terénní výuka Př, Ch a Z v Jedovnicích 

• v přírodopise 6. - 9. třídy jsme 1 – 2 × měsíčně vyučovali daltonskou formou, daltony se zakládaly do 

daltonské složky, správné vedení daltonského portfolia bylo hodnoceno 

Informatika 

 
Hodnocení a popis uplynulého roku 

 

INF 1. stupeň 

• Žáci 5.A a 5.B měli informatiku 1 hodinu týdně, výuka probíhala podle ŠVP školy. 

• Ve výuce v 5.A i 5.B bylo probíráno učivo podle učebnice Informatika pro první 

stupeň základní školy (Jiří Vaníček). Všechna témata byla dokončena a byly splněny 

všechny výstupy uvedené v ŠVP.  

• Žáci si prošli řád učebny informatiky, správné a bezpečné používání výpočetní 

techniky a pracovali se základním programovým vybavením počítače – kalkulačka, 

malování, vytvoření a úpravy obrázku, vložení textu, psaní na klávesnici a jednoduchá 

úprava textu (velikost, barva). Žáci se dále seznámili s bezpečným používáním 

Internetu, s dětskými internetovými portály a s výukovými stránkami vhodnými 

k doplnění učiva a zpracovávání referátů. 

• Na začátku školního roku byli žáci při seznamování s počítačem pomalejší a bylo 

třeba věnovat více času ukázkám a vysvětlování. Na konci školního roku pracovali již 

žáci mnohem rychleji, takže jsme mohli zařazovat i extra úkoly. 
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• Ve výuce byla věnována pozornost práci s textem a byl kladem důraz na aktivity 

rozvíjející čtenářskou a informatickou gramotnost žáků. 

• žáci nacvičovali bezpečné používání Internetu a komunikaci na Internetu. Používali dětské weby a 

bezpečné webové stránky. Nacvičovali postupy vyhledávání informací k učivu – wikipedie.cz, 

google-obrázky, zpracování referátu 

INF 2. stupeň 

• žáci 6. – 7. a 9. třídy měli informatiku 1 hodinu týdně, výuka probíhala podle ŠVP, každý žák vytvořil 

svou složku na ukládání, vypracované úkoly byly hodnoceny 

• na začátku každého ročníku jsme se věnovali hygieně práce s počítačem a bezpečnému používání 

výpočetní techniky – žáci zpracovali projekty 

• 6. ročník: procvičovali jsme především základní ovládání počítače, pravidla práce v počítačové učebně 

a jednoduché údržby PC. Žáci zpracovávali textové a grafické informace pomocí aplikací Wordpad a 

Malování, ukládali a otevírali různé soubory, případně prováděli jejich konverzi. Nacvičovali bezpečné 

způsoby požívání Internetu, vyhledávali informace a používali různé informační portály a emailové 

služby 

• 7. ročník: žáci se seznámili s pojmy Hardware / Software a pokročilými formáty souborů. Procvičovali 

si správné zpracování textových a grafických, případně multimediálních informací. Rozvíjeli používání 

různých informačních zdrojů, vyzkoušeli si prezentaci vytvořeného úkolu a zlepšovali orientaci v 

pracovním prostředí aplikací MS Word a MS PowerPoint 

• 9. ročník: žáci se seznamovali a procvičovali aplikaci tabulkového a výpočetního procesoru 

Microsoft Excel, naučili se vkládat jednoduché vzorce, zpracovat soubor s daty a tvořit grafy – navázali 

tak na fyziku a matematiku a byly zařazeny i úlohy částečně doplňující finanční gramotnost 

• závěrem 9. ročníku se žáci seznámili s tvorbou webových stránek a kódováním v jazyce HTML, a 

jako rozšiřující téma byla žáky vytvářena vlastní webová prezentace, prováděno hodnocení mediálního 

obsahu a práce v týmu 

• výuka INF v 5 – 9 třídě rozšířila celkovou informatickou gramotnost žáků 

 

Chemie 
 

Hodnocení a popis uplynulého roku 

 

• Ve výuce v 8. i 9. ročníku byla probrána všechna témata podle plánu a byly splněny 

všechny výstupy uvedené v ŠVP. Žáci osmé i deváté třídy měli chemii 2 hodiny týdně. 

• výuka v osmé až deváté třídě probíhala pomocí učebnic Fraus a prezentací učitele, 

které byly hojně doplňovány demonstračními experimenty. Znalosti žáků byly 

ověřovány procvičováním látky na pracovních listech, pravidelnými testy a 

závěrečným ústním zkoušením. 

• Jako doplňující materiál byly ve výuce používány materiály DUM, výuková videa a 

prezentace připravené žáky. Dále byly využity také interaktivní webové stránky 

znázorňující učivo zábavnou a podnětnou formou.  

• Při opakování látky v pololetí a na konci školního roku jsme se zaměřili především na 

názvosloví chemických látek, chemické rovnice a chemické výpočty. Zařazovány byly 

pravidelně problémové úlohy dle doporučení ČŠI (aktivní řešení logických úloh a 

výpočetních příkladů, výsledků experimentů). 
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• Učivo bylo nejméně 1× za 14 dní doplněno motivačními pokusy předvedenými 

učitelem. Dále byly v rámci laboratorních prací cca 1x za měsíc prováděny žákovské 

pokusy, při kterých si žáci mohli ověřit získané znalosti (jednoduchá filtrace vody a 

krystalizace, tuhnutí malty, stanovení pH, obsah solí v minerální vodě, model hasicího 

přístroje). Žáci byli rozděleni do dvojic nebo malých skupin a v lavicích prováděli 

jednoduché bezpečné pokusy dle instrukcí učitele. 

• v 8. ročníku jsme navštívili SPŠCH Vranovská, kde jsme prošli biologickou, fyzikální 

a chemickou laboratoř. Žáci si také mohli vyzkoušet, jak fungují průmyslová zařízení 

jako vodárna, pivovar, spalovna atd. a to v novém multimediálním centru. 

• v 9. ročníku proběhla exkurze do sběrného dvora Třebíč, do spalovny odpadů SAKO 

Brno a.s., do pivovaru Černá Hora, kde byli žáci svědky výrobního procesu piva, a do 

protiatomového krytu Brno Husova. 

• Pokračujeme v projektu „Třídíme odpad“, kdy byly do tříd umístěny spec. sběrné 

nádoby na papír a plasty. Ve spolupráci s městem Brno byly ke škole přistaveny i dva 

kontejnery na tříděný odpad. Žáci naší školy se tak aktivně zapojili do třídění odpadu. 

 

Zeměpis 
 

Hodnocení a popis uplynulého roku 

 

• výuka probíhala podle ŠVP (6. - 9.tř.)  

• ve všech ročnících se využívala také daltonská výuka – její zaměření je především na práci s atlasem, 

vyhledávání a třídění informací z různých zdrojů a následné zpracování. Součástí pracovních listů byly i 

problémové úlohy. 

• školního kola zeměpisné olympiády se zúčastnilo 22 žáků, nejlepší řešitelé se zúčastnili městského kola  

• žáci sedmých tříd navštívili vzdělávací program Planeta Země 3000  

• žáci osmé třídy se zúčastnili terénního vyučování v Jedovnicích 

• pokračovali jsme v celoškolním projektu třídění odpadu 

• při vyhledávání a řešení úkolů jsme využívali nové atlasy Svět a Česká republika 

 

Zeměpis 7.třída 

• Hodinová dotace: 2 hod/ týden 

• Předmět zeměpis byl vyučován dle ŠVP a tematický plán byl splněn. V hodinách jsme 

kombinovali frontální výuku, práci s učebnicí, samostatnou práci – vyhledávání 

v atlase a práci s mapami, výuka byla doplněna dokumenty z jednotlivých míst světa. 

• Žáci se na podzim zúčastnili programu Planeta 3000. Jedná se o cestopisnou 

přednášku v kině Scala, která doplňuje učivo, tentokrát z Asie – Myanmar. 

• V lednu proběhlo školní kolo zeměpisné olympiády. Žáci, kteří se umístili na první 

pozici za danou kategorii, se následně zúčastnili městského kola. Byli úspěšnými 

řešiteli, ale do dalších kol již nepostoupili. 
 

Tělesná výchova 

 

Hodnocení a popis uplynulého roku  

 

• výuka probíhala podle ŠVP (6. - 9.tř.)  

• výuka probíhala v tělocvičně školy, při příznivém počasí na multifunkčním hřišti při ZŠ Jihomoravské 

náměstí 
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• žáci sedmé třídy, doplněni o žáky 8. + 9. třídy, se zúčastnili lyžařského snowboardového výcvikového 

kurzu v Deštném v Orlických horách 

• výběry školy se zúčastnili těchto soutěží: 

- Ligy ZŠ v orientačním běhu 

- Florbal 

- Basketbal  

- Volejbal 

- Fotbal 

 

 

IV. Metodická rada Společenských věd 

 

Občanská výchova 

Lada Mazálková 

Hodinová dotace: 1 hod. týdně 

Žáků ve třídách: 6.A – 23, 6.B – 24, 7.tř.– 27, 8.A – 18, 8.B – 20, 9.A – 20, 9.B – 22 

Výuka hodin OV proběhla dle ŠVP a tematický plán byl splněn. Učivo je doplněno v úvodu 

6. tř. o tematickou procházku po Brně spojenou s výukou (proběhla 18. 9. 2018), v 9. tř. 

doplňujeme učivo návštěvou soudního přelíčení (letos však nebylo realizováno z důvodu 

nenalezení vhodného případu a termínu). 

V 6., 8. a 9.roč. jsme se mimo jiné zaměřili na tvorbu prezentací ve skupinách a jejich 

následnou prezentaci, popř. i obhajobu, čímž se získané dovednosti dále rozvíjí. 

Ve všech ročnících žáci pracovali také s pracovními listy a vyhledávali informace na internetu 

(tím byly naplněny požadavky na daltonskou výuku), které jim následně sloužili jako náhrada 

zápisu a příprava na testy. 

V každé třídě byla dle potřeb zařazena diskuze v komunitním kruhu, která byla zaměřena na 

řešení třídnických a kamarádských vztahů a jejich posílení. 

V hodinách OV jsou mimo frontální výuky s využitím PC a projektoru využívány také 

metody: skupinové práce, samostatná práce s pracovními listy a vyhledávání na internetu, 

práce v komunitním kruhu spojena s diskuzí, tvorba prezentací a jejich následné představení 

před třídou. Zároveň jsou naplňovány daltonské principy výuky. 

 

Dějepis 
 
Iva Pokorová 

  

Hodinová dotace: 2 hod. týdně 

 

Počty žáků ve třídách: 6.A – 23, 6.B – 24, 7.tř.– 27, 8.A – 18, 8.B – 20, 9.A – 20, 9.B – 22 

 

Předmět Dějepis byl vyučován v souladu s plánem ŠVP.V hodinách využívány prezentace, mapy, obrazový 

materiál, dokumenty. Během promítání dokumentů žáci doplňovali údaje do pracovních listů, které si pak 

nalepili do sešitů. 

Zajímavé pasáže jednotlivých tematických celků jako např. Starověký Egypt , Starověké Řecko a Antický Řím 

byly doplňovány četbou a zpracováním informací z encyklopedií a historické beletrie. 

Daltonská výuka probíhala v 7. a 8. ročníku. 



 40 

V hodinách dějepisu kromě frontální výuky také práce ve skupinách, samostatná práce s pracovními listy a 

diskuze. Žáci si také zpracovali prezentace a projekty k probíranému učivu, které předvedli před třídou. Sami 

sebe také ohodnotili. 

V 8. a 9. ročníku proběhlo školní kolo dějepisné olympiády. 

Celkově práci v hodinách dějepisu hodnotím kladně.  

Většinou žáci pracují na jedničky a dvojky. 

 

Volba povolání 
 

Eva Říhová  8.A 20 žáků/1 hod. týdně, 8.B 18 žáků/1 hod. týdně 

Hana Bajerová   9.A 20 žáků/ 1 hod. týdně, 9.B 22 žáků/1 hod. týdně 

 

Předmět Volba povolání byl vyučován podle školního vzdělávacího programu. Témata byla probírána 

rozmanitými formami, například formou projektů, pracovních listů, kvízů a také moderovaných diskuzí. Žáci 8. 

ročníku zpracovali projekty na různá povolání, která následně předváděli před třídou. Seznámili se s pracovními 

nástroji a pomůckami, prostředím a osobnostními a odbornými požadavky, které jednotlivé profese vyžadují. 

Dále jsme zpracovali projekty na téma osobnostní charakteristiky a jejich vztah k budoucímu povolání a výběru 

střední školy. V moderovaných diskuzích jsme se dotkli témat výhod a nevýhod zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti, pracovně právních vztahů, pracovního pohovoru a žádosti o práci, a.j. Žáci tak měli ucelenou 

příležitost se zamyslet nad možnou volbou střední školy a jejich budoucí profesí.  

Témata v 9.roč. byla probírána rozmanitými formami, například formou projektů, pracovních listů, kvízů a také 

moderovaných diskuzí. Žáci 8. ročníku zpracovali projekty na různá povolání, která následně předváděli před 

třídou. Seznámili se s pracovními nástroji a pomůckami, prostředím a osobnostními a odbornými požadavky, 

které jednotlivé profese vyžadují. 

Dále jsme zpracovali projekty na téma osobnostní charakteristiky a jejich vztah k budoucímu povolání a výběru 

střední školy. V moderovaných diskuzích jsme se dotkli témat výhod a nevýhod zaměstnanosti a 

nezaměstnanosti, pracovně právních vztahů, pracovního pohovoru a žádosti o práci, a.j. Žáci tak měli ucelenou 

příležitost se zamyslet nad možnou volbou střední školy a jejich budoucí profesí. 

Žáci 9. ročníku se nejdříve seznámili s typy středních škol, jejich učebními plány, více jsme se zaměřili na 

technické školy a učební obory, abychom podnítili zájem a informovanost. Příručku Mapa škol dostal v říjnu 

každý žák 9. třídy. V listopadu (23.11.2018) jsme navštívili Veletrh středních škol – Festival vzdělávání-žáci se 

nejen na stáncích informovali, ale také si mohli vyzkoušet různá řemesla a zúčastnit se soutěží. Také jsme 

navštívili Úřad práce: 9.A -1.11. a 9.B-31.10.2018. Protože letos již všichni žáci hlásící se na maturitní obory 

konali jednotné přijímací zkoušky z ČJ a M ve dvou termínech, věnovali jsme dost času na informace o tom, jak 

budou zkoušky vypadat, kdy se budou konat, jak se budou hodnotit, jak vyplnit přihlášky. Co budou obsahovat 

jsme mohli zkoušet a vyhledávat na webu Cermatu. Připravovali se opravdu pečlivě, někteří i v přípravných 

kurzech na některých SŠ. Všichni žáci vypracovali projekty na téma Den otevřených dveří na SŠ, a Moje 

budoucí škola. V kapitole Zaměstnání se žáci seznámili s tím, jak vypadá pohovor do zaměstnání. Využívali 

jsme hodně webové stránky, hodiny probíhaly v počítačové učebně, kde máme i možnost prezentací. 

Rodinná výchova 
 

Pavla Kočí 6.A - 23 žáků, 6.B - 24 žáků / 2 hod. týdně/ 

 

V obou šestých třídách probíhala výuka dle ŠVP a podle tématického plánu. Výuka probíhala CLIL metodou, 

což se osvědčilo, intenzitou 2 vyučovací hodiny týdně. Žáci 6.B zůstávali ve své kmenové třídě, 6.A se stěhovala 

do jiné třídy, kde zůstala po celé dvě vyučovací hodiny. 

Učivo, respektive společenské fenomény, které souvisí se zdravím, životním stylem a bezpečností, jsme probírali 

formou diskuzí, prezentací, projektové výuky, dramatické výchovy či kolektivních technik. Používali jsme 

klasický sešit na zápisy, náčrtky, tvorbu konceptů žákovských minipředstavení a různou skupinovou tvorbu. Žáci 

dostávali drobné domácí úkoly, například zjišťovali význam určitých pojmů, nebo zaznamenávali do tabulky 

určité hodnoty. 

V průběhu školního roku se konaly dvě akce související s tematickým plánem: přednáška s protidrogovou 

tematikou Příběh Moniky (Podané ruce) a přednáška Policie ČR na téma kyberšikana, bezpečnost na internetu. 
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Rodinná výchova 
 

Iva Pokorová   7.tř.- 27 žáků/ 1 hod. týdně 

 

Předmět Rodinná výchova byl v 7. ročníku vyučován podle školního vzdělávacího programu. 

V letošním školním roce bylo učivo doplněno tematickými filmy. K prohloubení a zafixování učiva byly využity 

různé hry, dramatizace, metody a diskuse k jednotlivým tématům. To umožnilo především v tematice o sexuální 

výchově lépe poznat názory mladých lidí a pochopitelně přispět k důležité osvětě v oblasti sexuality.   

Formou diskuzí, prezentací, pracovních listů (DUMy) žáci prohlubovali a upevňovali své znalosti a vědomosti 

získané z šesté třídy.  

1. pololetí bylo především zaměřeno na sexuální výchovu, na fáze vývoje člověka, změny v pubertě, pohlavní 

orgány, antikoncepci, nemoci přenosné pohlavním stykem atd. Ve 2. pololetí se žáci blíže seznámili se zdravým 

způsobem života, riziky ohrožující zdraví, temperamentem, osobností člověka a mezilidskými vztahy. 

Výuka byla realizována formou diskuzí, pracovních listů, tvorbou projektů a referátů žáků a sledováním videí.  

Učební plán byl splněn. 

 

Pracovní činnosti 
 

Eva Říhová  6.A/6.B 23/24 žáků/ 1 hod.týdně 

 

Předmět Pracovní činnosti byl vyučován podle školního vzdělávacího programu formou projektové výuky. Své 

projekty žáci postupně v hodinách prezentovali a seznamovali ostatní s pracovním postupem svého výrobku. Při 

své činnosti v hodinách pracovali s různými materiály – papírem, kartonem, plastem, PET lahvemi, vlnou, 

textilem, korálky, sklem, drátky a různým odpadovým materiálem.  

Pracovní činnosti probíhaly formou projektové výuky 1 hodinu týdně, kdy projekty-výrobky připravovali sami 

žáci. Každý žák předem připravil výrobek, postup jeho vytvoření a seznam potřebných pomůcek, který odevzdal 

učiteli k posouzení. Poté s ním byli seznámeni ostatní žáci asi s týdenním předstihem, aby se mohli na hodinu 

připravit. V samotné hodině žák, který výrobek připravil, metodicky vedl ostatní a pomáhal jim i při výrobě nebo 

nejasnostech. Učitel se do tohoto procesu snažil zasahovat co nejméně, práci žáků nicméně na konci hodiny 

zhodnotil, rovněž i toho, kdo si projekt připravil, složitost, výběr dostupných materiálů, srozumitelnost popisu 

postupu. 

Jako materiál volili žáci nejčastěji papír, karton, ruličky, PET lahve, ale pracovali jsme i se dřevem, kamenem, 

drátky, korálky, textilem, vlnou atd. 

Výrobky se většině žáků vydařily, nejčastěji se jako problém objevovalo pomalé tempo práce, takže místo 

naplánované jedné vyučovací hodiny zabrala výroba hodiny dvě. 

Při volbě výrobku byli žáci motivováni k využití přírodních nebo recyklovatelných materiálů, ale i k tomu, aby 

volbu tématu přizpůsobili ročnímu období, lidovým tradicím-svátkům. 

Výrobky nejčastěji sloužily k výzdobě třídy nebo jako dárky - Vánoce, Valentýn, Svátek matek atd. 

 

Pracovní činnosti 
 

Iva Pokorová   7.tř. 27 žáků/ 1 hod. týdně 

 

Předmět Pracovní činnosti byl vyučován podle školního vzdělávacího programu formou projektové 

výuky. Své projekty žáci 7. roč. postupně v hodinách prezentovali a seznamovali ostatní s pracovním postupem 

svého výrobku. Při své činnosti v hodinách pracovali s různými materiály – papírem, kartonem, plastem, PET 

lahvemi, vlnou, textilem, korálky, sklem, drátky a různým odpadovým materiálem. V celém prvním pololetí a 

v části druhého pracovali formou vlastních projektů, které většinou zabíraly více hodin. Každý si buď sám nebo 

s jedním spolužákem nachystal výrobek (různé materiály techniky) a následně ho prezentoval ostatním 

spolužákům a vysvětloval jim, jak jej vytvořit. Mluvený projev byl pro některé z nich obtížný, především 

vysvětlit návaznost jednotlivých kroků pracovního postupu jim dělalo velký problém. Zbylou část školního roku 

žáci pracovali ve skupinách.  

Zdařilé práce žáků byly využity k výzdobě tříd a školy.  

Učební plán byl splněn. 

 

Výtvarná výchova 
 

Pavlína Vyhnálková      Počty žáků: 6.A 23, 6.B 24, 7.tř. 27, 9.A 20, 9.B 22 
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Hodinová dotace:  6. – 8. roč. 2 hod. týdně, 9.roč. 1 hod. týdně 

 

Výuka hodin VV proběhla dle ŠVP a tematický plán byl splněn. Žáci se ve školním roce 2018/2019 podrobněji 

seznámili výtvarnými technikami jako je kresba, malba, kombinovaná technika a prostorová tvorba. Důraz byl 

kladen na rozvoj výtvarných činností, práci s vlastní fantazií a nápaditostí. Žáci pracovali také s recyklovanými 

odpadky, které používali při prostorové tvorbě. Dále se žáci účastnili kresby v plenéru, během které se seznámili 

s technikou kresby přírodním uhlem, stínování a vnímání okolí. Během hodin VV byli žáci seznámeni s prvními 

počátky výtvarného umění, tj. pravěké umění, antické umění a sedům divů světa (starověku i novověku). 

Někteří žáci jsou velmi výtvarně nadaní a celá třída byla velmi kreativní a jevila zájem o předmět. Mnozí žáci 

dokázali dávat nové informace týkající se dějin umění do souvislostí s jinými předměty. 

7. ročník/Pavlína Vyhnálková/27 žáků /2 hodiny týdně 

Výuka hodin VV proběhla dle ŠVP a tematický plán byl splněn. Žáci se ve školním roce 2018/2019 seznámili s 

novými výtvarnými technikami, a to s frotáží, muchláží a grafickými technikami. Během hodin VV si žáci 

vyzkoušeli tisk z výšky se správným označením výsledného tisku. Během podzimního období byl ze strany třídy 

zájem o vyřezávání dýní, které jsme společně realizovali. Jelikož byli žáci 7. ročníku velmi vnímaví a jevili o 

předmět zájem, mohla jsem i přesáhnout do zajímavějších oblastí z výtvarného umění, konkrétněji jsme společně 

diskutovali téma abstraktního a konceptuálního umění, které si následně pak každý z nich vyzkoušel. Mimo to 

jsem je seznámila s románským a gotickým uměním v rámci dějin umění. Dále se žáci účastnili kresby v 

plenéru, během které si zkusili kresbu přírodním uhlem, stínování a vnímání okolí. Ve II. pololetí jsme společně 

navštívili Moravskou galerii v Brně (Pražákův palác), kde byl připraven program zaměřený na modernu a 

současné umění. Závěrečná hodina byla věnovaná tzv. FOOD STYLINGU, kdy žáci vytvářeli jedlé umění, které 

následně fotili a sdíleli mezi sebou a svými kamarády prostřednictvím sociálních sítí. Tato aktivita sklidila velký 

úspěch jak se strany žáků, tak i kolemjdoucích vyučujících. 

 

9.A, 9.B/Pavlína Vyhnálková/20, 22 žáků /1 hodina týdně 

Výuka hodin VV proběhla dle ŠVP a tematický plán byl splněn. Žáci se ve školním roce 2018/2019 nově 

seznámili s mediální a intermediální tvorbou, která propojuje klasické výtvarné techniky s novými médii. 

Jednalo se o zpracování multimediálního snímku, který měl charakterizovat jednotlivé žáky. Každý k tomuto 

úkolu přistoupil vlastním způsobem a vznikly tak velmi zajímavá videa. V rámci dějin umění byli žáci 

seznámeni s modernou, což bylo spojené s výtvarnou činností - užité umění v secesním stylu. Během hodin VV 

proběhly i debaty na téma umělecké památky, které navštívili a společně jsme je dávali do souvislostí s dějinami 

umění. Snahou bylo přiblížit výtvarnou tvorbu všem žákům, bez ohledu na jejich nadání. Žákům byl ponecháván 

velký časový prostor pro dokončování svých prací, což je mělo více vést k samostatnosti a zodpovědnosti, což 

některým jedincům činilo velké problémy. 

V předvánočním období se obě třídy aktivně podíleli na výrobě dekorací se zimní tématikou, kterou následně 

instalovaly žákyně do oken naší školy. Na závěr školního roku žáci pracovali v hodinách VV na absolventském 

tablu.  

Učební plán byl splněn. 

 

Eva Říhová  8.A 20 žáků, 8.B 18 žáků 

 

Hodinová dotace: 2 hod. týdně 

 

Předmět Výtvarná výchova byl v 8. ročníku vyučován v souladu s ŠVP.  Výuka probíhala převážně 

v kmenových třídách. Za pěkného počasí žáci pracovali také v plenéru. Snahou vyučujícího bylo přiblížit 

výtvarnou tvorbu všem žákům, bez ohledu na jejich nadání. Talentovaným dětem, které jsou citlivé pro estetiku 

a výtvarný obor, ještě více rozšířit jejich obzor, pomoci jim zlepšovat jejich dovednosti a znalosti z výtvarné 

oblasti. Důraz byl kladen na to, aby se žáci mohli individuálně projevit, zapojovat svou fantazii a tvořivost 

v různých formách projevu – v kresbě, malbě, prostorovém vyjadřování, v kombinovaných technikách… 

Předmět byl tematicky propojován s ostatními předměty (zeměpis, přírodopis, český jazyk…). Výuka zahrnovala 

především praktické úkoly (žáci pracovali různými technikami a používali všelijaké materiály), ale také 

teoretická témata z dějin umění. Vypracovávali prezentace na jednotlivé umělecké slohy a výtvarné směry 

převážně 19. a 20. století, seznamovali se s charakteristickými znaky těchto stylů a s významnými díly umělců. 

Většina se snažila, někteří jsou velmi talentovaní. Byli tam i tací, kteří nejsou příliš výtvarně nadaní, ale jejich 

snaha byla zase vidět v teoretické oblasti, kdy připravovali hezké prezentace na daná témata. Žáci si vyzkoušeli 

kreslení venku, konkrétně v zoologické zahradě, kde měli za úkol kresebně zachytit objekt v pohybu, což pro 

většinu z nich bylo velmi obtížné. Žákům byl ponecháván velký časový prostor pro dokončování svých prací, 

což je mělo více vést k samostatnosti a zodpovědnosti.  
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Hudební výchova 
 

6.,7.,8.,9.tř./Veronika Dudešková/ 1 hod. týdně/ 

 

Předmět hudební výchova byl ve školním roce 2018/2019 vyučován v 6., 7., 8. a 9. ročníku 1x týdně. 

 

V 6. ročníku bylo teoretické učivo v prvním pololetí zaměřeno na oblast lidové hudby – seznámení s lidovou 

písní, nástroji, kulturou (nářečí, kroje, tance, zvyky a tradice) aj. Dále si žáci prohloubili znalosti z hudební 

nauky – stupnice dur a moll, kvintový a kvartový kruh, předznamenání, posuvky apod. Ve druhém pololetí se 

žáci seznámili s hudbou operní, baletní a scénickou (osobnost B. Smetany, A. Dvořáka, Z. Fibicha, P. I. 

Čajkovského). K tomu byla využívána audiovizuální technika či poslechové a rytmické mapy. V oblasti zpěvu a 

intonace byl kladen důraz na čisté nasazení tónu, správné držení těla a dýchání. Za tímto účelem se před každým 

zpíváním procvičovaly různé intonační a rytmické hry. K doprovodu písní byl používán klavír, kytara, Orffovský 

instrumentář, bobotuby a nástroje denní potřeby (kelímky, klíče, PET láhve). 

 

V 7. ročníku se navazovalo na učivo o lidové písni se zaměřením na písně jiných národů. Zpívaly se zejména 

kánony v cizích jazycích. Dále byli žáci obeznámeni s tvorbou a funkcí lidského hlasu, se zásadami hlasové 

hygieny, s důsledky užívání návykových látek a jejich dopadem na hlasový orgán. Oblast hudebních dějin se 

věnovala období klasicismu (W. A. Mozart, L. van Beethoven, J. S. Bach). Pracovalo se s hudebními formami 

kánon, fuga, rondo a symfonie. 

 

Učivo v 8. ročníku je koncipováno jako průnik všemi významnými mezníky hudebního vývoje od pravěku po 

20. století. Žáci v průběhu celého školního roku zpracovávali témata jako projekty, jež prezentovali formou 

powerpointových prezentací a pracovních listů. Vyplněné pracovní listy si zakládali do portfolií. Učivo bylo 

doplněno filmy a dokumenty, které korespondovaly s tématy: např. Walk the Line (život a tvorba Johnyho 

Cashe) a Rebelové (muzikál). 

 

Učivo v 9. ročníku bylo zaměřeno na periodizaci dějin hudby z pohledu českého hudebního vývoje, tzn. od 

nejstarších hudebních památek (Hospodine, pomiluj ny, Svatý Václave) po 90. léta 20. století. Žáci taktéž 

zpracovávali témata formou prezentací, které následně hodnotili. Část hodin byla přizpůsobena tanečnímu 

nácviku na Absolventský večírek. 

 

Žáci 2. stupně trénovali na akci Slatinské Vánoce, která se uskutečnila na náměstí, dále zpívali na Vánočním 

jarmarku, který proběhl v prostorách školy. Ve II. pololetí se žáci 6. ročníku zúčastnili Jarního koncertu 

filharmonie pro školy. 

Učivo bylo probráno v souladu se školním vzdělávacím programem. 
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B. Zhodnocení školní družiny za školní rok 2018/ 2019 
 

 

- 5 oddělení ŠD, 5 vychovatelek 

- vytvořen celoroční plán akcí, nejvýznamnější akce ŠD: Svatováclavská pouť, vánoční 

dílna předškoláka a společné akce s MŠ, pořádání školního a obvodního kola pěvecké 

soutěže „Superstar“, velikonoční dílny, školní kolo atletické olympiády, výlety, 

výtvarné soutěže, florbalové a fotbalové turnaje, sportovní odpoledne rodiče s dětmi 

- kroužky ŠD: míčové hry, deskové hry, florbal 

- ŠD zapojena do projektů „Sportovci do škol“ a „Otevřené školy“ 

- účast a umístění v soutěžích a turnajích: 

Akce ŠD - výsledky: 

Florbal  -  Novoměstský pohár, 5. místo 

Malá kopaná – Vánoční turnaj, 5. místo, turnaj „Miř na správnou branku“ pod záštitou MMB 

Lehkoatletická olympiáda - obvodní kolo – 2x 1.místo, 1x 2.místo, 1x 3.místo 

Superstar – obvodní kolo -  2x 1.místo, 1x 2.místo, městské kolo 1x 2.místo 

 

Lausová Šárka 

ved. ŠD 
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C. Zhodnocení mateřské školy za školní rok 2018/19 
 

 

UČITELKY:  

 
Sluníčka: Markéta Musilová Mandelíková - ved. učitelka 

Markéta Halmová 

 

Berušky: Jaroslava Tovarňáková 

Andrea Pašková 

 

Charakteristika tříd 

 

Obě třídy jsou heterogenní, zapsáno bylo56 dětí ve věku od 3 do 6 let, z toho 28 chlapců a 28 dívek. V mateřské 

škole jsou dvě děti vietnamské národnosti, dívka filipínské národnosti a dívka slovenské národnosti. 

Jsou to děti, které se učí mluvit česky za „běhu“ (v průběhu roku). Máme šest dětí, žijících v neúplné rodině.  

Učitelky spolupracují na programu výchovné činnosti, který je stanoven Školním vzdělávacím programem 

s názvem „Celým rokem – krok za krokem“.  

V tomto školním roce navštěvovalo MŠ 27 předškoláků, z toho dvě dětí mají odloženou školní docházku a 14 

dětí absolvovalo 10 lekcí Edukativně stimulačních skupin (leden - březen). Cílem bylo zjištění úrovně školní 

zralosti a připravenosti.  

Od ledna do června byly děti připravovány do ZŠ za pomoci pracovních sešitů KULIFERDA. 

 

Třída Berušky 

 

Do třídy Berušky je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 28 dětí ve věku od 4 do 6 let, z toho 3 děti nově 

příchozí. Ve třídě máme 3 děti předškolního věku, z toho dvě děti mají odklad školní docházky (doporučení 

PPP). 

 

Smíšená věková skupina dětí: 

5-6 leté děti – 3 

4-5 leté děti – 21 

3-4 leté děti – 4 

Leváci: 3 děti  

Brýle nosí: 1 dítě 

 

Třída Sluníčka 

 

Do třídy Sluníčka je ve školním roce 2018/2019 zapsáno 28 dětí ve věku od 4 do 6 let. Ve třídě máme 24 děti 

předškolního věku. 

 

Smíšená věková skupina dětí: 

4 leté děti – 2 

5 leté děti – 7 

6 leté děti – 19 

Leváci: 2 děti  

Brýle nosí: 2 dítě 

Individuální vývoj dítěte 

 

V průběhu školního roku jsme dětem zajišťovali zdravý vývoj, u nově příchozích dětí jsme se snažili pomoci s 

klidnou adaptací, pomoci se zařadit do režimu dne a kolektivu ostatních dětí. 

Děti mají nestejnoměrný vývoj a každé má jiné schopnosti a talent. Tam, kde má dítě slabiny jsme se snažili v 

dítěti probudit zájem o činnost a rozvíjet schopnosti.  

Ve třídách byla vytvořená bohatost sociálního prostředí, která má vliv na rozvoj schopnosti empatie, smyslového 

vnímání, pohybu a tvořivosti dětí. 

Při hrách a činnostech, děti občas chodily pro radu a pomoc, herním partnerem se stávaly děti sobě navzájem. 

Mladší děti začaly více rozšiřovat obsah hry a z náhodné činnosti se stávala činnost, která měla svůj záměr, 

obsah a cíl. 



 46 

Individuální plán jsme realizovali pozorováním a plánováním, s cílem poznat každé dítě a podle toho mu 

nabídnout činnost dle věku a vývojového stupně dítěte. 

V pedagogických diagnostikách dětí je zaznamenáno to, co jsme viděly, a stručně popsáno chování a slovní 

vyjadřování dětí, ale také vývoj jejich her. 

Nové podněty i nepatrné změny byly pro děti výzvou rozvíjet se dál. Nejvíce je to poznat na posunu ve 

výtvarných aktivitách, kde dětské práce byly založeny do jejich portfolia. 

 

Zvýšený individuální přístup jsme zaznamenali u několika dětí: 

 

1 dítě: diagnostikována OCD porucha. 

S rodiči problematická domluva a komunikace. 

 

2 dítě, které nemá hygienické ani stolovací návyky a již má odklad školní docházky. Výrazné zhoršení v 

chování. Výchovné problémy.  

 

2 chlapci – dvojčata, velmi hlučné projevy – při hře, komunikaci, nezvládají vlastní emoce. Velmi špatný řečový 

projev  

 

1 dítě – vietnamské národnosti - odmítá mluvit česky 

 

Výchovně vzdělávací práce 

 

Během roku jsme rozvíjeli kompetence, které byly v souladu se ŠVP.  

 

Dobrých výsledků jsme dosáhli:  

 

- v sebeobsluze a stolování 

- komunikace mezi dětmi a učitelkami 

- dodržujeme třídní rituály 

- děti umí vyjádřit svoje pocity, prožitky a nálady 

- daltonské principy – centra aktivit 

 

Na co se zaměřit v příštím roce: 

 

- ohleduplnost a respektování dětí mezi sebou 

- adaptace nově příchozích dětí  

- uvědomování si sám sebe a nést následky za své chování 

 

Vzdělávací obsah vycházel z těchto integrovaných bloků školního vzdělávacího programu: 

 
• 1. IB – Poznávám sebe a své kamarády 

• 2. IB – Poznávám a chráním přírodu 

• 3. IB – Chráním sebe i své zdraví 

• 4. IB – Poznávám okolní svět 

 

Byly rozvíjeny tyto kompetence:  

 

• Učí se nejen spontánně, ale i vědomě, vyvine úsilí, soustředí se na činnost a záměrně si pamatuje. Při zadané 

práci dokončí, co započalo. Dovede postupovat podle instrukcí a pokynů, je schopno dobrat se k výsledkům. 

(KOMPETENCE K UČENÍ) 

 
• Je schopno chápat, že lidé jsou různí a umí být tolerantní k jejich odlišnostem a jedinečnostem (SOCIÁLNÍ A 

PERSONÁLNÍ KOMPETENCE) 

 
• Průběžně rozšiřuje svou slovní zásobu a aktivně ji používá k dokonalejší komunikaci s okolím 

(KOMUNIKATIVNÍ KOMPETENCE) 

 
• Získanou zkušenost uplatňuje v praktických situacích a v dalším učení (KOMPETENCE K UČENÍ) 
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• Ví, že není jedno, v jakém prostředí žije, uvědomuje si, že se svým chováním na něm podílí a že je může 

ovlivnit (ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ KOMPETENCE) 

 

V obou třídách se děti řídily společnými pravidly, které jsou ztvárněny na viditelném místě a tím docházelo k 

postupnému osvojování a upevňování. 

S dětmi jsme během roku cvičili správný úchop - procvičovali jemnou a hrubou motoriku a zařazovali jsme 

grafomotorické cvičení. Většina dětí znala záklaní početní řadu. Většina předškolních dětí poznala počáteční 

hlásku, hlásku na konci slova. Téměr všechny děti znají základní i doplňkové barvy. 
 

Metody a způsoby práce 

 

- vycházeli jsme z dlouholetých zkušeností 

- spolupráce učitelek byla výborná – bylo to znát na práci dětí a atmosféře ve třídě 

- rozvíjení prožitkového učení 

- vedení dětí k samostatnosti, správnému řešení problémů a zodpovědnosti 

- vedením k možnosti samovolnému výběru her a činností 

 

Daltonský učební plán: 

Daltonský učební plán je metodický způsob výuky, který vychází ze tří základních principů – ze svobody, 

spolupráce a samostatnosti při práci dětí. Na základě toho děti používají daltonskou tabuli, která děti motivuje 

k plnění úkolů a podporuje je v samostatnosti a v sebehodnocení. Manipulace s touto tabulí je však pro mladší 

děti náročná, proto stále potřebují dopomoc. 

 

Spolupráce s rodiči 

S většinou rodičů byla dobrá spolupráce. O individuální konzultace byl projeven zájem. Průběžně jsme s nimi 

hodnotili výsledky vzdělávání jejich dětí dle individuálně smluvené schůzky nebo dle potřeby. Problémy jsme s 

rodiči řešili a mělo to pozitivní výsledky. Rodiče se aktivně a s radostí podíleli na plánovaných akcích pořádané 

ve třídách.  

 

Akce mateřské školy 

 

Mimoškolní aktivity: 

 

- 1x v měsíci cvičení v tělocvičně školy 

- 4x do měsíce kroužek jógy 

- 4x do měsíce kroužek tanečků 

- 4x do měsíce kroužek juda 

- 10x návštěva sauny 

- 9x lekce plavání 

- 10x lekce Edukativně stimulačních skupin 

 

 

Říjen 2018: 

9. 10.   – Podzimní tvoření s rodiči 

11. 10. – Divadlo „Úsměv“ 

16. 10. – Drakiáda 

22. 10. – Motani – Madagaskar 

29. 10. – Haloween 

 

Prosinec 2018: 

5. 12.   – Mikuláš 

11. 12. – Vánoční posezení s rodiči 

13. 12. – tvoření v ZŠ – pouze předškoláci 

 

Leden 2019: 

11. 1. – Muzikoterapie 

 

Únor 2019: 

21. 2. – Masopust 

 

Březen 2019: 

20. 3. – Muzeum Šlapanice 



 48 

26. 3. – Den otevřených dveří 

27. 3. – Divadlo Bolka Polívky – pouze předškoláci 

 

Duben 2019: 

10. 4. – Divadlo „Úsměv“ 

18. 4. – Letohrádek Mitrovských 

29. 4. – Záchranná stanice Ptačí centrum 

30. 4. – Čarodějnice 

 

Květen 2019: 

14. 5. – Posezení s rodiči – Den matek 

 

Červen 2019: 

7. 6.   – Výlet Oslavany 

18. 6. – Pasování předškoláků na školáky 

20. 6. – spaní v MŠ 

 

Od 10. 1. 2019 do 21. 3. 2019 – Edukativně-stimulační skupiny. 

Od 25. 4. 2019 do 20. 6. 2019 – Plavání. 

 

 

Návrhy pro školní rok 2019/2020 

 

- vzájemné respektování děti mezi s sebou 

- zaměřit se adaptaci nově příchozích dětí 

- s rodiči vytvářet důvěru a spolupráci 

- vést děti k samostatnosti 

- prohlubování a upevňování vztahů mezi dětmi a učitelkami, rodiči a učitelkami. 

 

 

Brno 23. 5. 2019 

 

Markéta Musilová Mandelíková, ved. učitelka 

 

 


