Výroční zpráva
školní rok 2020/ 2021

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, Tilhonova 450,
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
1. stupeň

10

5

218

Průměrný
počet
ţáků na třídu
21,8

2. stupeň

7

4

171

24,4

400

MŠ

2

2

56

28

56

19

11

445
389 +56

23,42

Celkem

Počet
ročníků

Počet ţáků

1

Kapacita

400

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 1. 1. 2006
Předseda a členové ŠR: Mgr. Alena Dvořáková, p. Natálie Keberlová,
Mgr. Lada Mazálková, Ing. Jana Balášová
PhDr. Martin Krytinář, Mgr. Radmila Pechová
1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
Přemyslák
ŠVP pro předškolní vzdělávání
„Celým rokem – krok za
krokem“

Číslo jednací
ZSPREMYSL/658/2020
ZSPREM/940/2016

Ročník
1.-9.
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

L 11
ŠJ - výdejnanepatří škole
L 13
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování

Počet

1

děti a
ţáci
376

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní
důchodci
0

1

56

0

ostatní*
0
0

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

1.10 Počet pracovníků školního stravování v MŠ k 31. 8. 2018
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

2
1,124

1.11 Školní druţina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
5

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

150

fyz.5

150

/ 4,142 přepoč.

Z činnosti ŠD:
Školní druţina, školní rok 2020/2021, akce, soutěţe, výlety
Soutěţe: Ţádné soutěţe se z důvodu uzavření škol nekonaly. V červnu 2021 veselé
tvoření, sportovní den.
Výlety: Ţádné soutěţe se z důvodu uzavření škol nekonaly
Krouţky ŠD: do 10. 5. – uzavření školy - deskové hry (září a červen)
florbal, míčové hry (září, červen)
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ŠD zapojena do projektů: Sportovci do škol
Sportuj bez předsudků
Otevřené školy

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

počet oddělení
0

počet dětí
0

počet vychovatelů
fyz.
přepoč.0

/

kapacita
0

Z činnosti ŠK:

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

Přepočtený /
fyzický
42/48
42/48

%
100
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: 1
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 sloţení učitelů
Věk

Učitelé
Muţi

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

4
2

Ţeny
5
9
7
1
2
24
1

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu

Počet
zúčastněných
pracovníků
3

Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky – on line
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU – on line
Informatika, PC, Tablety
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie, stravování
Sport, TV, turistika
Vých. poradenství, prevence soc. pat. jevů-on
line
Alternativní pedagogika -červenec 2021
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné – matematika dle prof. Hejného – červenec
2021

Celkem

11
5

1
4

6
27

2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický)
Z toho: a) asistent pedagoga: 10
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 2
d) mentor: 4
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání

6,65/12

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace ţáků
Ročník

Počet ţáků Prospělo s
vyznamenání
44
43
41
41
43
43
41
30
49
35
218
192

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

1
0
0
11
14
26

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem za II. stupeň

47
55
42
27
171

27
21
19
18
85

20
34
23
9
86

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem za školu

389

267

112

0

0

1.
2.
3.
4.
5.
Celkem za I. stupeň
6.
7.
8.
9.

3.2 Sníţený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
1
0

% z počtu všech ţáků školy
0,01
0
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 31
průměr na jednoho ţáka: 0,107

3.4 Vzdělávání ţáků mimořádně nadaných: 1
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
4-leté
studium
Počty přijatých ţáků

Gymnázium
6-leté
8- leté
studium
studium
3
4

SOŠ

4

SOU

22

0

3.5 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet ţáků

9. ročník
niţší ročník/5.ročník
7. ročník
Celkem

25
4
4
33

%
100
8,1
3,7

3.7 Přestupy ţáků mezi ZŠ
Počet ţáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1
Důvody: změna bydliště, jiné zaměření školy
Počet ţáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 6
Důvody:

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
Viz dodatek

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: Ţádná se nekonala.
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: Ţádná inspekce
se nekonala.
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: audit účetnictví za rok 2020
audit účetnictví - bez opatření
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./
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5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí Počet odvolání
11
0
0
0
4 přijetí do MŠ
0

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odloţení povinné školní docházky
Jiné

6.0 Poradenské sluţby v základní škole – společné vzdělávání
Ve škole pracuje speciální pedagog i preventista sociálně patologických jevů. Celé
školní poradenské pracoviště řídí ZŘ – speciální pedagoţka.
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání
M,Čj,
VŠ
Aj, Čj
VŠ

kvalifikace, specializace dosaţené vzdělání

školní psycholog
školní speciální pedagog

úvazek
0
0,5 úvazek

6.1.2 Věková struktura
do 35let
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

36 – 50 let

51 let a více/z toho důchodci

1
1
0
1

6.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků – všechny se konaly
on line
výchovný poradce: semináře pro vých. poradce- on line
školní metodik prevence: semináře pro šk. metodiky prevence- on line
školní psycholog:
školní speciální pedagog: semináře pro speciální pedagogy při PPP Zachova
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6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské sluţby ve školách
6.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů: 1) MŠMT
6.2.2

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

6.3 Individuální integrace
Typ postiţení
autismus
vada řeči
VPCH
VPU
Celkem

Ročník

Počet ţáků

5.,1.
2.,3.,4.,5.,
5.,6.,7.,8.,9.,

0
1,1
3,3
2,2,3,5,
3,2,2,3,2,3,2,2
3,4,6,2,4,2,2,2 3,2,2,3,2,3,3,2,2,2,2
35

6.4 Skupinová integrace
Typ postiţení

Ročník

Celkem

0

Počet
ţáků

Stupeň podpůrného
opatření

Stupeň podpůrného
opatření

7.1 Další údaje o škole
Krouţky při ZŠ - konaly se pouze on line
Název krouţku
Cizí jazyky*

Počet krouţků

Nj, Aj 3x

Počet ţáků

18

Informatika, PC

0

Náboţenství

0

0

1

10

1

8

Přírodní vědy
Společenské vědy
Sport, TV, turistika
Technické vědy
Umělecké obory
Zdravotní, speciální pedagogika
Jiné judo, florbal
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7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských,
případně dalších sdruţení působících při škole, sdruţení rodičů, sportovní klub
aj., … Klubíčko z.s., Sportovci do škol

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

Město Brno zvyšuje kvalitu ve vzdělávání
CZ.1.07/1.1.00/46.0015
1. 9. 2014 - 30. 6. 2015

Operační program

OP-VK

ZŠ a) jako ţadatel

partner

b) jako partner
Celková výše dotace

29 999 584 Kč pro město Brno

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

Název projektu a registrační
číslo projektu

Nebylo třeba
Pomoc ţákům ohroţeným školním neúspěchem

Délka trvání projektu

Vzdělávání pedagogů pomocí tabletů
CZ1.07/1.3.00/51.005
1. 9. 2014 - 31. 7. 2015

Operační program

OP VK

ZŠ a) jako ţadatel

partner

b) jako partner
Celková výše dotace

550 840 Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

12. 5. 2014
Nákup tabletů pedagogům, vzdělávání pedagogů,
práce s tablety při výuce
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Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

Učíme se jazyky
CZ.1.07/1.100/56.0992
1. 7. 2015 - 31. 12. 2015

Operační program

OP VK

ZŠ a) jako ţadatel

ţadatel

b) jako partner
Celková výše dotace

650 000Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

ne

Název projektu a registrační
číslo projektu
Délka trvání projektu

Učíme se zručnosti
CZ.1.07/1.1.00/57.0116
1. 9. 2015 - 31. 12. 2015

Operační program

OP VK

ZŠ a) jako ţadatel

ţadatel

b) jako partner
Celková výše dotace

229 219 Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

Název projektu a registrační
číslo projektu

Studijní pobyt ţáků v Londýně s výukou

ne
Vybavení školních dílen

Délka trvání projektu

Školní asistenti
CZ.3.68/0.0/0.0/16_022/0004424
1. 2. 2017 – 31. 1. 2019

Operační program

OP VVV

ZŠ a) jako ţadatel

ţadatel

b) jako partner
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Celková výše dotace

1 256 438 Kč EU

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

Ne

Název projektu a registrační
číslo projektu

Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální
pedagog

Délka trvání projektu

Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně
CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244
1. 1. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

Výzkum, vývoj, vzdělávání

MŠ a) jako ţadatel

b) partner

b) jako partner
Celková výše dotace

Celkové způsobilé výdaje projektu 69 419 468,16 Kč.

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

15. 6. 2016
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
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
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve
městě Brně
1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

OP VVV
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Škola
a) jako ţadatel
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
Stručný popis projektu

Název projektu a registrační
číslo projektu

20. 6. 2016
Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací
zapojených do projektu za účelem zvýšení kvality a
inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.

Délka trvání projektu

Školní asistenti pedagoga II
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012132
1. 3. 2019 – 28. 2. 2021

Operační program

OP VVV

ZŠ a) jako ţadatel

ţadatel

b) jako partner
Celková výše dotace

2 023 344 Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

Ne
Personální obsazení – funkce školní asistenti a speciální
pedagog, kariérový poradce

Podpora školy ze strukturálních fondů
MAP II pro ZŠ i MŠ
Název projektu a
registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Délka trvání projektu

1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
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a) jako žadatel
c) jako zapojená škola
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

35 496 333,60 Kč
nerelevantní
Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity
předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout.
Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je
zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské
a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj
potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá
kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním
v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním
nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Podpora školy ze strukturálních fondů
Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně pro ZŠ i MŠ
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě
Brně
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

100 000 000 Kč
nerelevantní
Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit
projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách
ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality
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základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně,
zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání
a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.
Projekt dále přinese posílení odbornosti pedagogů
partnerských škol a posílení inkluzivního přístupu ve školách
na území Brna.
Název projektu a registrační
číslo projektu

Školní asistenti pedagoga III

Délka trvání projektu

1. 3. 2021 – 28. 2. 2023

Operační program

OP VVV

ZŠ a) jako ţadatel

ţadatel

b) jako partner
Celková výše dotace

1 021 536 Kč

Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské sml.,
datum
Stručný popis projektu

CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018760

Ne
Personální obsazení – funkce školní asistenti a
kariérový poradci

Podpora školy ze strukturálních fondů
MAP II pro ZŠ i MŠ
Název projektu a
registrační číslo projektu

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817
Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II

Délka trvání projektu

1. 9. 2019 – 31. 8. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
c) jako zapojená škola
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské

35 496 333,60 Kč
nerelevantní
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sml., datum
Stručný popis projektu

Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity
předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout.
Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní
akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem je
zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj čtenářské
a matematické gramotnosti na základních školách a rozvoj
potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také zabývá
kvalitou základního uměleckého vzdělávání, vzděláváním
v oblasti přírodních věd a polytechniky, vzděláváním
nadaných dětí a žáků a podporou talentu.

Podpora školy ze strukturálních fondů
Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně pro ZŠ i MŠ
Název projektu a
registrační číslo projektu
Délka trvání projektu

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630
Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě
Brně
1. 1. 2020 – 31. 12. 2022

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace
Souhlas zřizovatele
s uzavřením partnerské
sml., datum
Stručný popis projektu

99 999 561,56 Kč
nerelevantní
Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit
projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě
Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách
ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí na zvyšování kvality
základního a předškolního vzdělávání ve městě Brně,
zapojení co největšího počtu dětí do předškolního vzdělávání
a podpora dětí a žáků při přechodu mezi stupni vzdělávání.
Projekt dále posiluje odbornost pedagogů partnerských škol
a podporuje posílení inkluzivního přístupu ve školách na
území Brna.
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9.0 Zhodnocení a závěr: viz dodatek

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO
PROGRAMU
za školní rok 2020/2021
Škola: Základní škola a mateřská škola Brno, Přemyslovo nám. 1, příspěvková
organizace
Školní metodik prevence: Mgr. Pavla Kočí
Počet ţáků celkem: 389

(I. stupeň 218 ţáků, II. stupeň 171 ţáků)

Podmínky školy: úplná základní škola, umístěná v rodinné zástavbě, krouţky v odpoledních
hodinách vedené učiteli školy i externisty, spolupráce s Policií ČR, zaměření na řešení vrstevnických
vztahů
Co se podařilo: Adaptační pobyty ţáků 6. – 9. Ročníků se letos z důvodu uzavření školy nekonaly,
školní parlament „Školní banda“ pracoval jen v září 2020 z důvodu uzavření škol. Účast na
preventivních programech 8. A v květnu 2021 v SPC Sládkova– pokračování v řešení vztahů ve třídě.
Co se nedaří: obtíţná komunikace s některými rodiči (nezájem nebo jazyková bariéra, přehnané
ambice, agresivita některých rodičů)
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