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1.0 Základní charakteristika školy
1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Masarykova základní škola, Kamenačky 3591/4, 636 00 Brno
Příspěvková organizace
IČ: 48510661
IZO: 04810661
Identifikátor právnické osoby: 600 108 571

1.2 Zřizovatel školy:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Židenice
Úřad městské části Brno–Židenice, Gajdošova 7, 615 00 Brno
1.3 Ředitel školy:
Mgr. Jiří Šebela
Kroměřížská 12, Brno, 627 00
tel.: 602 248 438
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:
Základní škola se školní družinou
1.5 Kontakty:
Telefon:
Fax:
E-mail:

548 426 011, 548 426 014
548 426 026
sekretariat@zskamenacky.cz
reditel@zskamenacky.cz
Http:
www.zskamenacky.cz
Bankovní spojení: Komerční banka KB 19 – 5186500267/0100
1.6 Úplná

1.stupeň

Počet
tříd
10

Počet
ročníků
5

2.stupeň

4

4

73

18,25

14

9

277

19,78

Celkem

Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu
205
20,5

Kapacita
400

400

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení:
Zřízení ŠR na ZŠ Brno, Kamenačky 4 schváleno na jednání zastupitelstva MČ
Brno-Židenice na jejich 23. zasedání, konaného dne 23. 3. 1998.
První zasedání Školské rady 19. 5. 1998, poslední volby 29. 11. 2011.
Předseda a členové ŠR:
Marek Svitavský - předseda školské rady
Mgr. Petra Janásková
Helena Martenková
Bohuslava Pešková
Dušan Smrček

Doc. Ing. Josef Huleja, Csc.
Mgr. Vendula Kosmáková
Mgr. Hana Navrátilová
Mgr. Veronika Haroková
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1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů
ŠVP pro základní vzdělávání
Masarykovy základní školy
Brno, Kamenačky 3591/4,
verze 3 – srpen 2011
Platnost od 1. 9. 2011.

Číslo jednací
492/2011-3

Ročník
1. – 9.

Jiné specializace, zaměření: 0
1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701

L 13

Počet

Počet strávníků
zaměst. školy a vlastní
důchodci

děti a
žáci

ŠJ – výdejna

1

191

ostatní*

24

0

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)
1.10 Počet pracovníků školního stravování k 30.6.2012
Fyzické osoby
1
Přepočtení na plně zaměstnané
0,875
1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
4

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

133

fyz. 4/ přepoč. 3,5652

150

počet vychovatelů
fyz. 1/ přepoč. 0,13

kapacita
300

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
celkem

počet oddělení
1

počet dětí
73

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1 Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.)
Přepočtený / fyzický
21,6108 /23
19,6108/21

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

%
100/100
90,745/91,304

2.1.1 Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6
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
1
1
1
0

do 35 let
36-50 let
51 a více
Pracující důchodci nepobírající důchod
2

Ženy
5
8
3
0
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Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená

0
3

0
16
3

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Počet zúčastněných
pracovníků
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
1/4
0
4
3
0
16

Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Vých. poradenství, prevence soc.pat.jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy/matematika
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Jiné
Celkem
2.4 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický) 3,5/6
z toho a) romský asistent 0
b) jiný (pedagogický, osobní) 6
3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

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

Počet
žáků

Prospělo

Neprospělo Opakuje

42
38
46
46
33
205

Prospělo s
vyznamenání
m
41
34
41
33
17
166

1
4
5
13
16
37

0

0

24
14
16
18
72

6
4
5
4
185

18
8
10
14
87

2
1

2
1

277

87

3.2 Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
2
3

% z počtu všech žáků školy
0,722
1,083
3
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3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 280
průměr na jednoho žáka: 1,01

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Počty přijatých žáků

4 leté
studium
1

Gymnázium
6 leté
8 leté
studium
studium
1
2

SOŠ

SOU

15

2

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9.ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

%

18
0/3
21

85,71
14,29
100

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 18
Důvody: rodinné důvody, stěhování
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 8
Důvody: rodinné důvody, stěhování
4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
I.

II.

Kontroly provedené Českou školní inspekcí:
Protokol Č. j. ČŠIB-945/11-B ze dne 11. října 2011
Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:
Ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí protokolem č. j. ČŠIB-598/11-B ze dne 19. července
2011 byly odstraněny zjištěné nedostatky, byla přijata opatření k odstranění zjištěných nedostatků
a tato opatření byla splněna.

III.

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:
I. Dodržování zásad provozní hygieny, předpoklady a povinnosti pro výkon činnosti a související
kontrolní činnosti. Kontrolován byl provoz školní výdejny stravy a jeho pracovníci.
Kontrola proběhla 15. 2. 2012 a byla provedena pracovníky Krajské hygienické stanice v Brně
se závěrem bez vad.
II. Vnitřní audit, kontrola provozu a funkčnosti HACCP, vnitřní audit a kontrola kritických bodů
ve školní výdejně stravy. Kontrolu prováděla MVDr. Dana Walterová z firmy DW Hygiena,
s.r.o dne 3. 7. 2012. byly shledány drobné závady odstranitelné organizační a stavební
činností.
III. Emise znečišťujících látek vypouštěných do ovzduší plynovými kotelnami školy. (IČP
620308562). Kontrolním orgánem byl Magistrát města Brna, Odbor životního prostředí a
kontrola provedena 9. 5. 2012. Emise znečišťujících látek odpovídají platným normám.
IV. Běžné revizní prohlídky spotřebičů a různých částí školy příslušnými kontrolními orgány,
výsledky jsou bez závad.

IV.

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
I. Drobné závady na provozu školní výdejny jsou odstranitelné stavební činností. Zadáno
zhotovení projektu.
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5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./
5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
11
0
8

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné

Počet odvolání
0
0
0

6.0 Další údaje o škole
Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Cizí jazyky*

7/ 1 /
**

Informatika, PC

/ / / /

Počet žáků
72 / 7 /

/

0

0

Náboženství

0

0

Přírodní vědy

1

10

Společenské vědy

0

0

Sport, TV, turistika

8

109

Technické vědy

0

0

Umělecké obory

5

52

Zdravotní, speciální pedagogika

2

17

Jiné (Deskové hry)(Mažoretky)

2

21

Vaření
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný

1

10

/

/

/

7.0 Zhodnocení a závěr:
7.1 Pracovníci školy - změny
I. Ve školním roce došlo mezi zaměstnavatelem, MZŠ Kamenačky a paní Věrou Moudrou
k mimosoudní dohodě, ve které se právní subjekt MZŠ zavázal paní Moudrou za dohodnutých
podmínek zaměstnat ve funkci hospodářky školy a paní Moudrá se zavázala stáhnout soudní žalobu
na neplatnost výpovědi, kterou podala na školu. Paní Moudrá nastoupila do nového pracovního
poměru dne 27. 8. 2012.
II. Smlouva s firmou SCHOLA p. Vinařického byla ukončena a byl stanoven harmonogram předávání
účetních a hospodářských dokladů p. Moudré.
III. Škole bylo povoleno na základě vyšetření žáků v PPP m. Brna zaměstnat šest asistentů pedagoga či
osobních asistentů žáka, dle specifikace ve vyšetřeních. Na konci měsíce června část asistentů
odešla, část projevila zájem na škole pracovat i v nadcházejícím školním roce.
IV. V pedagogickém sboru došlo ke změnám.
Do pracovního poměru na funkci statutárního zástupce ředitele školy nastoupila paní Mgr.
Jindřiška Überhuberová. Je aprobována v předmětech biologie a chemie a ty také vyučuje. Do
pracovního poměru dále nastoupili aprobovaný vyučující dějepisu a zeměpisu pan Mgr. Aleš
Eštván a aprobovaný vyučující anglického jazyka, pan Bc. Ondřej Hofman.
Do školní družiny nastoupila plně aprobovaná paní vychovatelka, Mgr. Michaela Lusková, byla
pověřena vedením školní družiny. Paní Mgr. Šárka Mocková nastoupila jako aprobovaná vyučující
prvního stupně a občanské výchovy.
Do na místo vyučující druhého stupně nastoupila paní Mgr. Veronika Habánová, jako aprobovaná
vyučující českého jazyka a dějepisu.
5
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Do funkce byl na základě konkurzního řízení Radou statutárního města Brna jmenován ředitel
školy, p. Mgr. Jiří Šebela. Z této funkce byl toutéž Radou odvolán Mgr. Roman Skočovský, PhD.
V. Na rodičovskou dovolenou odešla paní Mgr. Kristýna Šedá a místo ní nastoupila paní Mgr. Monika
Wolfová. Je plně aprobovanou vyučující biologie, předmětů s ekologickou tématikou a výchovy ke
zdraví.
7.2 Budovy a pozemky
I. Po dohodě se zřizovatelem – bylo upuštěno od stavby víceúčelové haly, která měla vzniknout na
pozemku školního dvora a projekt byl zásadně přehodnocen. Realizaci projektu chyběl zásadní
souhlas orgánů hygieny. Bylo snahou vedení školy, Školské rady i zřizovatele přesměrovat finanční
prostředky do stavby moderního víceúčelového hřiště s kvalitním zázemím šaten, do opravy
neutěšeného stavebního stavu tělocvičny a jejího zázemí.
II. Byla zrekonstruována technologická část kotelny v budově Kamenačky 2 tak, že provoz bude
hospodárnější a bude odpovídat současným normám.
III. Byly vyčištěny, vyměněny a opraveny rýny a dešťové svody na různých místech všech tří budov.
IV. Byla opravena střecha na budově Kamenačky 2 tak, aby dešťová voda nesmáčela zdi této budovy.
V. Bylo vymalováno kompletně celé první poschodí budovy Kamenačky 4, včetně kabinetů
vyučujících. Barvy si volili pracovníci po konzultaci sami.
VI. V prvním poschodí budovy Kamenačky 2 byla zrekonstruována polovina podlahy chodby a
položeno nové linoleum.
VII. Na školním dvoře byly svépomocí zrekonstruovány houpačky, zaseta tráva, ve spolupráci s ÚMČ
vyměněn písek v pískovišti i doskočišti.
VIII. Školní dvůr byl uklizen a vyčištěn. Bylo odvezeno 3,5 t odpadu.
IX. Horolezeckou výškovou technikou byly odstraněny odpadávající kusy omítky nad chodníky do
ulice Kamenačky i nad částmi dvora u budovy Kamenačky 4.
X. V budově Kamenačky 4 byla v přízemí a před budovou nainstalována a zrekonstruována zábradlí.
XI. V budově Kamenačky 4 byla zrekonstruována část kanceláře školy, bylo zřízeno administrativní
centrum.
7.3 Vybavení a pomůcky
I. V tělocvičně byly po havarijní situaci zrekonstruovány gymnastické kruhy.
II. Ve školní žákovské kuchyňce byl vyměněn ohřívač vody – elektrický za plynový, neopravitelný.
III. V rámci projektu „Interaktivní výuka“ z projektu financovaného z OP VK, Prioritní osy 1 –
Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.4 – Zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách.
1.4 Operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost, byly do školy dodány dvě
interaktivní tabule Promethean s příslušnou technologií.
Dodávce předcházela nutná administrativa včetně organizování veřejné zakázky malého rozsahu
dle zákona a výběr dodavatele, se kterým byla následně podepsána smlouva.
IV. V rámci plnění tohoto projektu převzali všichni vyučující osobní počítače – notebooky, celkem 20
kusů. V projektu škola pokračuje dle harmonogramu.
V. Multimediální učebna školy byla díky tomuto projektu vybavena nábytkem s přichystanou montáží
žákovských počítačů, realizace proběhne v další vlně dodávek na základě plnění podmínek
projektu.
VI. Tabule ze dvou tříd prvního stupně, kam byly dodány tabule interaktivní, byly přeneseny a
přimontovány ve třídách druhého stupně na budově Kamenačky 4, kde byly tabule nevyhovující.
VII. V chodbách obou budov byla v rámci zmíněného projektu natažena moderní páteřní kabeláž,
namontovány vysílače a prostory byly zasvíceny wi-fi signálem, který nyní pokrývá chodby i třídy.
7.4 Další souvislosti
I. Škola byla a je zařazena do projektu Státního zemědělského a investičního fondu a EU – „Ovoce
do škol“.
II. Tělocvičnu si pronajímalo v odpoledních a večerních hodinách ke cvičení a tv aktivitám 20
subjektů.
III. Na střechách budov školy jsou umístěny kontejnery s technologií operátorů mobilních dat. Mezi
školou a těmito poskytovateli je smluvní vztah o pronájmu.
IV. V budovách školy na chodbách jsou umístěny celkem tři automaty na potraviny. Mezi majiteli a
provozovateli těchto stravovacích automatů a školou je také smluvní vztah.
V. Další smluvní vztah je mezi poskytovatelem internetového připojení pro školu a školou jako
právním subjektem.
6
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8.0 Poradenské služby v základní škole
8.1 Údaje o odborných pracovnících
8.1.1 Počty
fyzický počet
výchovný poradce

1

školní metodik prevence

1

úvazek
školní psycholog
školní speciální pedagog

0
0

kvalifikace,
specializace
Vzdělání dle vyhlášky
č. 317/2005 Sb. o
DVPP
Speciální kurzy pro
ŠMP

dosažené vzdělání

kvalifikace,
specializace
0
0

dosažené vzdělání

vysokoškolské
vysokoškolské

0
0

8.1.2 Věková struktura
výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

do 35let
0
0

36 – 50 let
1
0

51 let a více/z toho důchodci
0
1

0
0

0
0

0
0

8.1.3 Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce: dle nabídky specializovaných pracovišť
školní metodik prevence: DVPP, dle nabídky PPP
školní psycholog: 0
školní speciální pedagog: 0
8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách
8.2.1 Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 0
8.2.2

Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 0

8.3 Individuální integrace
Typ postižení
Lehké mentální postižení
Vývojové poruchy chování
Vývojové poruchy učení
autismus
Celkem

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

Počet žáků
1
6
4
2
13

Ročník
0
0

Počet žáků
0
0

8.4 Skupinová integrace
Typ postižení
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celkem

0
0

0
0

V Brně dne: 14. 9. 2012

zpracovala: Mgr. Jindřiška Übehuberová
ředitel školy: Jiří Šebela

9.0 Spádový obvod školy
9.1 Vymezení spádového obvodu základní školy podle obecně závazné vyhlášky statutárního města
Brna č. 16/2009, kterou se stanoví spádové obvody základních škol s datem nabytí účinnosti: 1. 1.
2010.
9.2 MZŠ Brno, Kamenačky 4
Bělohorská č. 1–95, Bílá hora, Blodkova, Buzkova, Došlíkova, Dulánek, Dykova, Hromádkova,
Jamborova, Kamenačky, Líšeňská, Nopova (lichá č. 1–37, sudá č. 2–46), Otakara Ševčíka č. 2 –
36, Skorkovského, Slatinská (lichá č. 1–29, sudá č. 2–36), Stejskalova, Strakatého, Šedova,
Škrochova, Škroupova, Táborská (lichá č. 1–157, sudá č. 8 – 184), Tenorova, Tovačovského,
Vančurova, Viniční (lichá č. 205– 233, sudá č. 200–240), Vinařického.
V Brně 21. září 2012

zpracoval: ředitel školy, Mgr. Jiří Šebela

Příloha č. 1
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Hodnocení minimálního preventivního programu na MZŠ Kamenačky 3591/4, Brno za školní
rok 2011/2012
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Školní metodik prevence:

Mgr. Marie Vaňková

Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, II. stupeň 73 žáků

Náš MPP navazoval na předcházející školní roky. Pokračovali jsme v prevenci jak na 1. tak na 2.
stupni školy. Musím však předeslat, že celý školní rok byl ovlivněn v září příchodem nové zástupkyně,
v říjnu odvoláním ředitele školy, v únoru jmenováním nového ředitele.
Plnění cílů:
Dlouhodobé, všeobecné cíle jsou zařazovány pravidelně do plánů vyučujících na každý školní
rok, rovněž jsou důležité pojmy zmiňovány na poradách. Jedná se především o vytváření
dobrých školních kolektivů, prevence proti šikaně, kouření, prevence kyberšikany, prevence
kriminality, zdravý životní styl apod.
Specifické oblasti a konkrétní činnosti:
I.

Ohledně práce v třídních kolektivech (zlepšení mezilidských vztahů a komunikace ve třídě) se
dostala problémová třída do 7. ročníku, propadli do ní však dva velmi slabí a problémoví žáci,
k tomu přišel nový žák velmi psychicky labilní, který v polovině roku odešel. Mám za to, že vloni
odvedená práce se tím vším poněkud zhatila, je to však život. Naopak letošní 8. třídě odchod těch
dvou velmi prospěl. TU rovněž s dětmi a jejich rodiči byla v sobotu na výletě (i když zájem byl
již malý), třída byla i na jiných akcích, které směřovaly k nápravě vztahů ve třídě. Jedná se o třídu
zmiňovanou i v předcházejících zprávách. Musím říct, že ve všech třídách výborně pracuje
výchovná poradkyně, která všechny problémové žáky sleduje a stará se o ně.

II. Objednané besedy na PPP Sládkova 45 byly tentokrát i pro 5. třídy. Na PPP tedy byla 5. A –
Kouření a alkohol, 2/4, 5.B – Kouření a alkohol, 12/4, 6.A – Třída jako tým, 19/4, 7.A – Člověk
komunikující, 24/4, 8.A – Zážitky na dluh , 3/5 a 9.A – Zážitky na dluh, 10/5. DO 7. třídy přišla
ještě beseda O alkoholu, kterou provádí u nás ve škole v rámci grantu odborníci.
III. Další prevence – Tancem proti drogám – celá škola.
IV. Dopravní výchova na 1. stupni proběhla v rámci projektu Empík cyklista ve spolupráci s MP.
Účastnili se jí žáci 3. a 4. tříd, kteří získali průkaz cyklisty. Na dopravním hřišti na kole děti
zažily samotné situace.
V. Projekt Jsme lidé jedné Země (tento projekt vytvořila OPU a získala na něj grant z ESF) již
dorazil do svého závěru a v listopadu proběhla závěrečná konference. V celé republice je v něm
zapojeno 15 škol. Jedná se o prevenci proti rasismu a xenofobii.
VI. Velkým kladem se stále více jeví vysoká úroveň spolupráce jednotlivých učitelů mezi sebou.
VII. Řešen jeden anonym ze dne 18. října 2011 – jde o žáky 5. B
VIII. Ve schránce důvěry jsem našla celkem 4 zprávy – prosby o návrat paní učitelky Jeské. Jedna
byla pochvala na učitele.
IX. Záškoláctví více jak 10 hod se řešilo sníženým stupněm z chování. Tentokrát se podílelo více
tříd: 2. A - 61 hodin, 4. B – 63 hodin, 7. A – 88 hodin, 8. A – 5 hodin a 9. A – 43 hodin.
Záškoláctví je řádně řešeno a evidováno. S rodiči je jednáno. Žák ze 7. A byl již rodině odebrán
na základě rozhodnutí soudu – krádeže a přepadení.
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X.

V 7. třídě byly promítnuty filmy o drogách, zpracované formou příběhů lidí a proložené názory
předních odborníků. Filmy velmi zaujaly a příštím rokem je opět promítneme v 7. třídách. O
nebezpečí drog se průběžně učí v hodinách občanské výchovy, doplňuje se besedami a filmy.

XI.

Zúčastnili jsme se promítání filmů Jeden svět, zaměřených na to, aby si děti uvědomily, že nejen
ony jsou na světě, ale i jiní a s vážnějšími problémy.

XII. Kouření ve škole – v tomto školním roce se takový případ nevyskytl. Bohužel velkým
problémem zůstává úroveň mluvy o přestávkách.
XIII. Volnočasové aktivity – především sportovní aktivity, tenisový kroužek, matematický kroužek
v rámci přijímacího řízení na střední školy, kroužky na výuku cizího jazyka, řada kroužků na 1.
stupni.
XIV. V hodinách občanské výchovy, tělocviku, praktických činností a přírodopisu se velmi dbá na
výchovu ke zdravému životnímu stylu.
XV. Sledujeme zlepšení chování žáků především na akcích mimo školu (výlety, návštěvy muzeí,
exkurze)
V Brně 26. června 2012

zpracovala: Mgr. Marie Vaňková
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 2
Zpráva o činnosti školní družiny za školní rok 2011/2012
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Vedoucí vychovatelka školní družiny: Mgr. Michaela Lusková
Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, z toho ve 4 odděleních 136 dětí

I. Uskutečněné akce
II. Hodnocení a činnost jednotlivých vychovatelek
III. Celkové hodnocení
I. Uskutečněné akce
1) V měsíci říjnu 2011 připravila Mgr. Michaela Lusková společně s asistentkou Petrou Macháčkovou
(Šmídovou) Halloweenskou noc pro žáky 4. oddělení školní družiny. Bylo připravené pásmo her,
občerstvení a tance zakončené spaním ve škole (žáci 3. A. a 3. B.) Akce se zúčastnilo 27 dětí.
2) V měsíci listopadu 2011 se uskutečnil půldenní sobotní výlet do Mariánského údolí, který
zabezpečovala paní Emílie Žáková. Akce se zúčastnilo celkem 24 dětí z celé školní družiny.
3) V prosinci 2011 vystoupily děti školní družiny v Penzionu Ludmila s pásmem vánočních koled a
předáním dárečků. Penzion navštívila s dětmi Emilie Žáková a dárky pro seniory zabezpečila a
přichystala Mgr. Michaela Lusková. Účast 20 dětí školní družiny.
4) V prosinci se školní družiny zúčastnila jarmarku Masarykovy Základní školy. Výrobky připravovaly
s dětmi všechny vychovatelky školní družiny.
5) V měsíci lednu 2012 proběhlo v multimediální učebně pro děti školní družiny divadelní představení.
Účast 75 dětí.
6) V měsíci listopadu 2011 zorganizovala vychovatelka paní Iveta Musilová s paní Květou
Suchomelovou půldenní sobotní výlet do Technického muzea v Brně. Akce se zúčastnilo 28 dětí z celé
školní družiny.
7) Dne 21. března 2012 přichystala školní družina pro žáky 1. stupně naší školy Karneval. Po celou dobu
konání provázel děti klaun – Mgr. Michaela Lusková, která celý program zabezpečovala. Akce se
účastnilo 83 dětí.
8) Dne 29. března 2012 přichystala pro učitele (seniory) Masarykovy základní školy Brno Kamenačky
Mgr. Michaela Lusková společně s Mgr. Michaelou Zřídkaveselou pásmo básniček a hry na flétnu.
Učitelům byly předány drobné dárečky vyráběné 1. oddělením školní družiny a žáků 2. stupně MZŠ.
Program si připravilo 7 dětí.
9) V měsíci dubnu navštívily děti školní družiny Knihovnu Jiřího Mahena na Staré Osadě v Brně. Pro
žáky 1. a 2. tříd beseda na téma Čtení doma, pro žáky 3. a 4. tříd Čtení se starostou. Akce se zúčastnilo
40 dětí.
10) Dne 21. dubna 2012 zorganizovala paní Iveta Musilová společně s paní Květou Suchomelovou
půldenní sobotní výlet na hrad Veveří. Akce byla určena pro děti z celé školní družiny a zúčastnilo se jí
23 dětí.
11) V měsíci dubnu zajistila Emílie Žáková besedu s Policií ČR. Beseda byla spojena s ukázkami
služebního vozidla i služební výstroje a konala se na školním dvoře. Zúčastnilo se jí 45 dětí.
12) Dne 5. května 2012 zorganizovala Mgr. Michaela Lusková společně s Petrou Macháčkovou
(Šmídovou) pro děti z celé školní družiny sobotní celodenní výlet do Dinoparku ve Vyškově. Výletu se
zúčastnilo 23 dětí.
13) Dne 10. května 2012 si děti, pod vedením vychovatelky paní Květy Suchomelové a paní Ivety
Musilové připravily pro důchodce penzionu Ludmila krátké vystoupení ke Dni Matek. Vystoupení se
zúčastnilo 22 dětí, které předaly seniorům drobné dárečky, jenž samy vyrobily.
14) Dne 15. května 2012 zorganizovala Mgr. Michaela Lusková společně s ostatními vychovatelkami
školní družiny oslavu Dne Matek. Akce proběhla ve školní tělocvičně. Pro maminky dětí školní
družiny bylo připraveno pásmo písniček, tanečků, hry na flétnu a sportovního představení, které bylo
zakončeno drobným občerstvením v multimediální učebně. Akce se zúčastnilo 82 dětí a 75 dospělých.
Maminkám děti předaly drobné dárečky.
15) Dne 26. května 2012 připravila Mgr. Michaela Lusková s Petrou Macháčkovou (Šmídovou)
Čarodějnické rejdění. Akce se konala na školním dveře, kde byly pro děti přichystány soutěže, opékání
špekáčků a akce byla ukončena spaním ve škole. Akce se zúčastnilo 21 dětí.
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16) V průběhu měsíce května se některé vychovatelky zúčastnily společně s učitelkami 1. stupně škol
v přírodě:
7. - 11. 5. 2012 Emílie Žáková s tř. uč. Mgr. Vendulkou Kosmákovou a Mgr. Hanou Navrátilovou
18. - 25. 5. 2012 Mgr. Michaela Lusková s tř. uč. Mgr. Michaelou Zřídkaveselou
17) 28. -1. 6. 2012 Iveta Musilová s tř. uč. Marcelou Hojačovou
18) Dne 6. června 2012 přichystaly vychovatelky školní družiny pro děti Lehkoatletický trojboj na
školním dvoře spojený s oslavou Dne dětí. Trojboj byl ukončen vyhlášením vítězů jednotlivých
oddělení. Akce se zúčastnilo 105 dětí.
V Brně dne: 14. 9. 2012

zpracovala: Mgr. Michaela Lusková
ředitel školy: Jiří Šebela
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Příloha č. 3
Přehled škol v přírodě 2011-2012
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Vedoucí učitelka prvního stupně:

Mgr. Ivana Nekudová

Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, II. stupeň 73 žáků

1. Třída 1. B + 4. A
Chata Slovan Tesák, Hostýnské vrchy
7. – 11. 5. 2012
Mgr. Hana Navrátilová
Mgr. Vendulka Kosmáková – vedoucí Švp
Ema Žáková, Jarmila Škrabalová
2. Třída 4. B
Újezd u Černé Hory
11. – 18. 5. 2012
Mgr. Kateřina Horáková – vedoucí Švp
Mgr. Jelena Zelinková
3. Třída 1. A
Újezd u Černé Hory
18. – 25. 5. 2012
Mgr. Michaela Zřídkaveselá – vedoucí Švp
Mgr. Michaela Lusková
4. Třída 2. A
Daňkovice
28. – 1. 6. 2012
Mgr. Ivana Nekudová – vedoucí Švp
Bc. Zdenka Zmeškalová
5. Třída 2. B
Jedovnice
28. – 1. 6. 2012
Mgr. Marcela Hojačová – vedoucí Švp
Iveta Musilová
6. Třída 3. A + 3. B
Skautská ubytovna Domašov pod Bystřicí
11. 6. – 15. 6. 2012
Mgr. Mirka Veverková – vedoucí Švp
Mgr. Eva Bačovská
Švp se neuskutečnila. Důvodem bylo onemocnění dětí neštovicemi. Švp byla převedena na
podzimní termín následujícího školního roku.
V Brně 26. června 2012

zpracovala: Mgr. Ivana Nekudová
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 4
Hodnocení plánu práce výchovného poradenství 2011/2012
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Školní metodik prevence:

Mgr. Veronika Haroková

Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, II. stupeň 73 žáků

I.

Ve školním roce 2011/2012 zabezpečovala výchovné poradenství na 1. i 2. stupni Mgr.
Veronika Haroková. Ve škole je 14 tříd, z toho deset na 1. stupni a čtyři na 2. stupni. Celkový
počet žáků byl v tomto školním roce 278.

II.

Práce výchovného poradce se zaměřovala na metodickou a informační činnost. Především na
usměrňování a sjednocování diagnostiky žáků. Seznámení učitelů s právními předpisy
z oblasti výchovného poradenství. Dále poskytovala poradenské služby rodičům a učitelům při
jejich práci s dětmi. Po celý rok probíhala spolupráce s psychology z PPP Kohoutova a SPC
Štolcova. Spolupracovala s policií a s orgány sociální péče.

III.

Výchovná poradkyně zajišťovala práci s žáky s výukovými a výchovnými problémy. Dále
zabezpečovala také péči o integrované žáky. V letošním školním roce bylo integrováno 13
žáků, z toho 4 pro poruchy učení, 6 pro poruchy chování a 3 autisté. Na 1. stupni bylo
integrováno osm žáků a na 2. stupni pět žáků. Všichni integrovaní žáci pracují podle
individuálních studijních plánů, které vypracovává třídní učitel s pomocí výchovné poradkyně.
U šesti žáků pracovali asistenti pedagoga. Všichni asistenti úzce spolupracovali s třídní
učitelkou, výchovnou poradkyní a s rodiči, aby co nejlépe zajistili vzdělávání těchto
integrovaných žáků. Výchovná poradkyně zabezpečovala jejich metodické vedení. Práce
s asistenty je pro žáky velmi přínosná. Většina se postupně zlepšila a rodiče i nadále žádají o
tuto podporu ve výuce. Spolupráci s těmito žáky zabezpečovala PPP Kohoutova a SPC
Štolcova.

IV.

Na 1. stupni bylo letos svoláno pět výchovných komisí a proběhly také pohovory třídních
učitelek s rodiči problémových žáků. Nejčastěji se řešily výukové problémy, zvýšená absence
a nevhodné chování. Spolupráce s některými rodiči byla dobrá a společně jsme hledali vhodná
řešení, která by vedla k nápravě. Byli i rodiče, kteří se na výchovnou komisi nedostavili, a to
bylo následně řešeno s orgány péče o děti.

V.

Na 1. stupni byla velmi dobrá spolupráce mezi učiteli a výchovnou poradkyní a tím se nám
dařilo eliminovat problémy v jejich počátcích a úspěšně je řešit.

VI.

Na 2. stupni byla letos svolána pouze jedna výchovná komise, která se zabývala velkou
absencí žákyně v 9. třídě. Po této komisi se situace zlepšila a žákyně řádně dochodila konec
školního roku.

VII.

Na obou stupních probíhaly také pohovory rodičů s třídním učitelem za asistence výchovné
poradkyně. Řešila se především doporučení k vyšetření v PPP a SPC.

VIII.

I v letošním školním roce výchovná poradkyně spolupracovala u zápisu žáků do prvních tříd.
Doporučovala rodičům dětí, u kterých byla zjištěna školní nezralost, vyšetření v PPP nebo
SPC kvůli případnému odkladu školní docházky.

IX.

Výchovná poradkyně se na 2. stupni věnovala poradenské činnosti pro rodiče a žáky 9. tříd
k volbě povolání. Ve spolupráci s rodiči podporovala a usměrňovala zájmy o studium na
středních školách. Zajišťovala distribuci materiálů k volbě povolání, organizovala návštěvy
náborářů ze SŠ. Žáci navštívili SOŠ a SOU Trnkova, Úřad práce v Brně a Veletrh středních
škol. Zde mohli získat konkrétní informace o středních školách a o možnostech uplatnění na
trhu práce. V listopadu proběhlo vyšetření žáků k volbě povolání na PPP Hlinky.
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X.

V tomto školním roce se měnila pravidla pro přijetí na střední školy. Žáci si mohli dát pouze
dvě přihlášky. Letos nám odcházelo pouze 18 žáků deváté třídy. V prvním kole bylo přijato 16
žáků, pouze 2 žákyně byly přijaty v druhém kole. Na gymnázium byl přijat 1 žák, na střední
zdravotní školu 3 žákyně, na střední odborné školy 11 žáků, na průmyslovou školu 1 žák a na
střední odborné učiliště 2 žáci.

XI.

Na gymnázia se hlásili žáci 7. a 5. ročníků, ze sedmého ročníku byl přijat 1 žák a z pátých
ročníků 4 žáci.

XII.

V letošním školním roce probíhala také spolupráce se školní družinou. Probíhaly konzultace o
chování žáků a o spolupráci s rodiči. Problémy se řešily aktuálně a k oboustranné
spokojenosti.

XIII.

Výchovná poradkyně také úzce spolupracovala se školním preventistou v oblasti sociálně
patologických jevů. Především v odhalování a řešení těchto jevů. Brzké odhalení problémů a
problémových jedinců a pohovor mezi nimi a třídním učitelem, výchovným poradcem
ředitelem školy vedl k tomu, že se počet negativních jevů na škole snížil.

XIV.

Celkové klima školy bylo v letošním školním roce pozitivní, učitelé na obou stupních
vzájemně spolupracovali a řešili všechny negativní jevy v počátcích. Výchovná poradkyně
měla všechny dostupné informace od třídních učitelů průběžně, a tak spolupráce mezi
učiteli,výchovnou poradkyní, rodiči a žáky byla konstruktivní a přínosná.

V Brně 15. září 2012

zpracovala: Mgr. Veronika Haroková
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 5
Přehled důležitých akcí školy ve školním roce 2011/2012
Škola:

MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO

Kolektiv vyučujících prvního a druhého stupně
Počet žáků celkem:

I. stupeň 205 žáků, II. stupeň 73 žáků

Akce pořádané ve škole:
Testování žáků 5. a 9. ročníků v rámci testování prováděného ČŠI.
Projektové dny:
Vánoční jarmark
Den Země
Kolo jako nejekologičtější dopravní prostředek - ke Dni Země
Vzdělávací akce:
Edukativně stimulační skupinky – kurz pro předškolní děti a jejich rodiče
Konzultační návštěvy Mgr. Absolónové a Mgr. Hrabalové z PPP Kohoutova pro vyučující
Soutěže:
Zeměpisná olympiáda
Do okresního kola ZO postoupili:
6. A Jakub Ferdinand - 29. místo
7. A Martin Langhammer - 31. místo
9. A Adam Kubíček - nezúčastnil se
Pythagoriáda 5. tříd
Do městského kola postoupila Kateřina Marešová - 4. místo
Soutěž v programování
Dominik Kosík - 1. místo v krajském kole, postoupil do celostátního, ale nezúčastnil se
Matematické soutěže Klokan a Cvrček
Olympiáda v AJ
školní kolo pro 2. stupeň
Sportovní soutěže:
Zborovský závod branné zdatnosti – MZŠ Kamenačky – 3. místo
Školní turnaj žáků 2. stupně ve florbalu
Školní turnaj žáků 2. stupně ve fotbalu
Školní turnaj ve vybíjené dívky - 2. stupeň
Školní Vánoční turnaj v přehazované pro dívky - 2. stupně
Školní turnaj žáků 1. stupně ve vybíjené
LVK pro 1. stupeň - Němčičky
Velikonoční laťka
Coca-Cola cup
Přebor MZŠ - Kamenačky v atletických disciplinách - 2. stupeň
Fotbalový turnaj židenických ZŠ O pohár starosty, chlapci 2. stupeň
Akce, kterých se zúčastnila celá škola nebo její část:
Recyklohraní - sběr starých elektrospotřebičů a starých baterií – zisk devíti slovníků Aj a míče na
volejbal
Sběr starého papíru – několikrát ročně – zisk finančních prostředků pro nadaci školy
Lamacentrum
ZOO Ostrava
SOŠ Trnkova
Úřad práce
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Vánoční koncert
Vánoční besídky pro rodiče
Workshop Multimedia
JE Dukovany a Dalešice
Den dětí
PPP Sládkova
Úřad práce města Brna - 9. ročník

Výstava - Palác šlechtičen
Multimediální výukový pořad Tajemný svět Ekvádoru a Galapág
Jeden svět na školách
Exkurze Vídeň
Národní divadlo Brno - generální zkouška opery Rusalka
SEIFEROS - Přehlídka dravých ptáků
Malování na panely v parku Bubeníčkova
Třídění odpadů – Tonda obal (přednáška)
Ukázková hodina Street dance – taneční škola Dynamic
Terénní exkurze Bílá hora - ekologická praktika
Brána recyklace – putovní výstava Žerotínovo náměstí - 8. ročník
První pomoc - SZŠ Grohova pro 8. a 9. ročník
Spaní ve škole
Slavnostní pasování žáků 1. ročníku na čtenáře
Dětský karneval školní družiny pro žáky 1. stupně
Halloween - program 1. stupně a školní družiny – Halloweenské koledování
Dělnický dům - divadelní představení Pohádky z Dobráčkova
Knihovna Jiřího Mahena na Staré osadě - Už tě znám, abecedo
Divadlo Barka - Schválnosti princezny Schválničky
Výukové programy:
Přírodovědná stanice Kamenačky – Vodní svět
Přírodovědná stanice Kamenačky – Členovci
Přírodovědná stanice Kamenačky – Žabka Kuňkalka
Planetárium a Exploratorium
Planetárium - Příběh sluneční soustavy, Měsíc
PPP Sládkova – preventivní program Třída jako tým
PPP Sládkova – Zážitky na dluh – protidrogová prevence
Moravská galerie - Živé obrazy
Palác šlechtičen - V utrpení a boji
Eko-centrum Veronica
Eko–centrum Lipka - Jezírko za Soběšicemi - Dřevěný svět
Eko–centrum Lipka - Jak roste chléb
Eko–centrum Rozmarýnek - Ferda mravenec ve vodní říši
E-on - Mise +
Empík Malý cyklista – MZŠ Kamenačky celkově 9. místo ve městě Brně
Empík Malý cyklista – 4. A – 4. místo v Brně (ze 72 tříd)
Empík Malý cyklista – 4. B – 48. místo v Brně
V Brně 26. června 2012

kolektiv vyučujících prvního a druhého stupně
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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Příloha č. 6
Hospodaření školy v roce 2011
Škola: MZŠ KAMENAČKY 3591/4, BRNO
Hospodář a účetní školy
Státní rozpočet
Dotace 33353
Dotace 33015
Dotace 33027
Dotace 33017
celkem

příjmy
10 388 000,00
665 000,00
700 800,00
43 000,00
11 796 800,00

přímé náklady
asistenti
posílení PP
prvňáci

Statutární město Brno - městská část Brno Židenice
Výnosy
Dotace MČ
Dotace MČ
plavání
Dotace MB
plavání
prodej služeb
vlastní výkony
čerpání fondů
ostatní výnosy
úroky

čerpání
10 388 000,00
665 000,00
700 800,00
43 000,00
11 796 800,00

2 809 000,00
42 460,00
21 000,00
419 128,00
280 844,50
297 579,80
13 044,85
171,95
3 883 229,10

Náklady
materiál
energie
opravy
cestovné
reprezentace
ostatní služby
mzdové náklady
ZP, SP
zákonné sociální náklady
jiné sociální náklady
jiné daně a poplatky
jiné ostatní náklady
odpisy
poplatky bance
pojištění

359 919,70
1 010 303,09
651 149,60
1 122,00
2 928,00
1 204 805,52
65 525,00
14 708,00
432,00
86 310,00
396,00
1 600,00
411 694,00
20 866,00
49 282,00
3 881 040,91

HV 2011 hlavní činnost

2 188,19

Doplňková činnost (hospodářská)
Výnosy
pronájmy
Náklady
energie
osobní náklady

422 694,50
95 000,00
151 087,00
246 087,00

HV 2011 doplňková činnost

176 607,50

V Brně 20. září 2012

zpracoval: Mgr. Zdeněk Vinařický
ředitel školy: Mgr. Jiří Šebela
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10.0 Závěr
10. 1. Vyjádření
Výroční zprávu za školní rok 2011/ 2012 Masarykovy základní školy Brno, Kamenačky 3591/4 četli a
schvalují:
za Školskou radu MZŠ Kamenačky 3591/4

za MZŠ Kamenačky 3591/4

……………………………………..

…………………………………

……………………………………..

…………………………………

V Brně dne
……………………………………...
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