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1.0 Základní charakteristika školy 

 

 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

      ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, JANA BABÁKA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

     Město Brno – Městská část Brno - Žabovřesky 

 

 

1.3 Ředitel školy:       Mgr. Ivo Pokorný 

 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

      1. stupeň 

      2. stupeň 

      Školní družina 

      Kapacita školy:  600 žáků 

      Kapacita školní družiny:  270 žáků 

  

1.5 Kontakty: 

telefon:  541211986, 549241608 
datová schránka:  49wnjgg    
e-mail:   zsbabak@seznam.cz 
http:       www.zsbabak.cz 

 

 

 

 

 

1.6 Úplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň    15       5      352        23,46  

2.stupeň    10       4      212         21,20  

Celkem 
   25       9      564         22,56         600 
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 
 
 
Datum zřízení ŠR:    1.1.2018 (tříleté funkční období) ukončení 31.12.2020 

 

 

Předseda a členové ŠR: Jaroslava Hanáková – člen volený z řad zákonných zástupců 

                                   Mgr. Luděk Balcařík – člen jmenovaný ÚMČ Brno - Žabovřesky 

                    Mgr. Michal Jančík –člen volený z řad pedagogických pracovníků 

 
          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP Poznávání*Prožitek*Tvořivost 304/2006 1. – 9. ročník 

   

   

   

   

 

Jiné specializace, zaměření:  

RvJ – rozšiřující výuka cizích jazyků 

RvHv – rozšiřující výuka hudební výchovy 

Dalton – použití daltonského plánu v 1. – 9. ročníku 

 

 

 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování:  není součástí školy 

 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování :     - 
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1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

Celkem          9          240 fyz. 9  / přepoč. 7,71         270 

 

 

Každodenní program školní družiny obsahuje odpočinkové, rekreační a zájmové 

činnosti rozdělené na podzimní, zimní a jarní období. 
 

 

ZÁŘÍ                                                                                                  

Vítání prvňáčků ve ŠD - zábavné odpoledne na školním hřišti 

Filmové představení v kině Lucerna „Hotel Transylvánie 3“ 

 

 

ŘÍJEN                                                                                                                                                                          

Filmové představení v kině Lucerna „Úžasňákovi 2“  

Malování křídami na téma „Mé největší přání“ 

 

 

LISTOPAD                                                                                            

Filmové představení v kině Lucerna „Vilík“ 

Zamykáme podzimní přírodu 

 

 

PROSINEC                                                                                           

Filmové představení v kině Lucerna „Grinch“   

Výstava betlémů 

 

 

LEDEN                                                                                                  

Pěvecká soutěž Superstar 

Hrátky na sněhu 

Vystoupení kouzelníka 

Filmové představení v kině Lucerna „Pat a Mat: Zimní radovánky“ 

Stavby ze sněhu 

 

 

ÚNOR                                                                                                   

Filmové představení v kině Lucerna „Raubíř Ralf a internet“                                                                             

Karneval  

Obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar na ZŠ Jasanová, kategorie 1. - 2. třída 

Obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar na ZŠ Jasanová, kategorie 3. - 4. třída 

 

 

BŘEZEN                                                                                                

Filmové představení v kině Lucerna ,,Lego příběh 2“  

Atletický trojboj 
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DUBEN                                                                                                                                                                                           

Obvodní kolo v plavání na ZŠ Jasanová 

Filmové představení v kině Lucerna „Jak vycvičit draka 3“ 

Velikonoční dílničky 

Hody, hody, doprovody… 

 

 

KVĚTEN                                                                                               

Filmové představení v kině Lucerna „Hledá se Yetti“   

Obvodní kolo v atletickém trojboji na ZŠ Vejrostova 

Cesta kolem světa 

 

 

ČERVEN                                                                                                

Opičí dráha 

Výstava výtvarných a literárních prací na téma „Komiksové čtení není vůbec k zahození“ 

Filmové představení v kině Lucerna „Pokémon: Detektiv Pikachu“ 

Život v moři 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků            57,70 /66 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných             57,70 /66       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:    0  

  

2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :             8 / 7,26 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let                    2                 13 

36-50 let                    1                 18 

51 a více                    1                   4 

Pracující důchodci nepobírající důchod                    0                   0 

Pracující důchodci pobírající důchod                    0                   0 

Celkem                    4                  35  

Rodičovská dovolená                    0                         4      

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 

Z toho a) asistent pedagoga:    12,25/18 

            b) osobní asistent:  - 

                   c) školní asistent:  - 

                   d) mentor:  4 
 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO                 1 

Inkluze do škol                 8 

Speciální pedagogika, psychologie                 3 

Informatika, PC                 0 

Legislativa, řízení, ekonomie                 2 

Společenské vědy               11 

Přírodní vědy                 7 

Metodologie výuky formou CLIL                 9 

Daltonská konference                 5 

Celkem               46 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1.        70         70          0          0            0 

2.        70         70          0          0            0 

3.        73         68          5          0            0 

4.        86         76          9          1            0 

5.        53         48          5           0            0 

Celkem za I. stupeň      352        332        19          1            0 

6.        67          37        30          0            0 

7.        64          30        34           0            0 

8.        44          25        19          0            0 

9.        37          17         20          0            0 

Celkem za II. stupeň      212        109      103          0            0 

Celkem za školu      564        441      122          1            0 

*žák, který dočasně plní povinnou školní docházku v ústavním zařízení 

 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2            2                     0,35   

3            2                     0,35 

 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  6 

průměr na jednoho žáka:    0,01                                                

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   2 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

10 10 2 22 5 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník               37             100 

nižší ročník/5.ročník  -                -- 

Celkem               37             100 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   6 

Důvody:  změna bydliště  

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   3 

Důvody:  změna bydliště, nabídka programu školy 



 8 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 

    Ve školním roce 2018/2019 nebyla provedena inspekční činnost, ani na portálu InspIS   

    DATA v modulu INEZ nebyla zjišťována žádná šetření.   
  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

 

          Nebyla.    

 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 

1) Statutární město Brno, městská část Brno – Žabovřesky – Ověření účetní závěrky za 

rok 2018 nezávislým auditorem – květen 2019 

 

 

4.4  Opatření  zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
 

1) Závěrka za rok 2018 byla v pořádku a byla schválena MČ Brno – Žabovřesky 2019 

 

 

 

 

 

 

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               10             0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky                0             0 

Jiné – rozhodnutí o přestupu, o přijetí či nepřijetí do 1.třídy            119             0 
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6.0 Poradenské služby v základní škole 

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce           2            ne               VŠ 

školní metodik prevence           1            ne               VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog        1,0          ano                       VŠ 

školní speciální pedagog        1,0          ano               VŠ 

 

 

6.1.2  Věková struktura 

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

výchovný poradce             -             2               0         /          0               

školní metodik 

prevence 

            -             -               1         /          0                    

školní psycholog             1             -                           - 

školní speciální 

pedagog 

            1             -                           - 

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

-výchovní poradci: Semináře a kurzy pro výchovné poradce v PPP Brno, schůzky VP v rámci 

volby povolání, semináře „Metodické setkávání kariérového poradenství“- administrativní a 

školící centrum Cejl 73, „Sdílení dobré praxe při řešení výchovných problémů žáků“- SVP 

Veslařská, „Kurz intervence“- Edupraxe  

-školní metodik prevence:  Schůzky MP v PPP Sládkova Brno,  

-školní psycholog: metodické setkání školních psychologů- PPP Kohoutova, semináře „Den 

se školní psychologií“, „Sebezkušenostní výcvik“- Mansio, „Metodické setkávání kariérového 

poradenství“- administrativní a školící centrum Cejl 73 

-speciální pedagog: metodická setkání – PPP Kohoutova, semináře „Předmět speciálně 

pedagogická péče“- Edupraxe, „Práce se třídou – diagnostiky třídních kolektivů“ 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Ne 

 

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

 

           Psycholog (úvazek 0,5) z MČ Brno – Žabovřesky…..  212.316,-Kč   
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6.3 Individuální integrace 

 
Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň PO 

Mimořádně nadaný žák 1. 1 2 

 4. 1 2 

 6. 1 2 

 9. 1 2 

Vývojové poruchy chování 1. 2 2 

 2. 1 3 

 3. 1 3 

 5. 3 2/2 žáci 

3/1 žák 

 6. 6 2/1 žák 

3/5 žáků 

 7. 3 2/1 žák 

3/2 žáci 

 8. 2 2/1 žák 

3/1 žák 

 9. 1 3 

Autismus 1. 2 3 

 6. 1 3 

 8. 1 3 

Vývojové poruchy učení 1. 1 2 

 2. 4 2/3 žáci 

3/1 žák 

 3. 12 2/11 žáků 

3/1 žák 

 4. 19 2/15 žáků 

3/4 žáci 

 5. 9 2/7 žáků 

3/2 žáci 

 6. 15 2/13 žáků 

3/2 žáci 

 7. 11 2 

 8. 6 2 

 9. 10 2 

Cizinec bez znalosti ČJ 1. 1 2 

 2. 1 2 

CELKEM  116  
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6.4 Skupinová integrace :   Není 

 
 

 

7.1 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. … 

 

JAZYKY 

- angličtinu vyučujeme všechny žáky 1.a 2. ročníku v předmětu Angličtina hrou a 

dále jim nabízíme i nepovinnou angličtinu 

- od 3. ročníku mohou být žáci zařazeni do rozšiřující výuky angličtiny (5 hodin 

týdně) 

- žáci 2. stupně mají v rozšiřujícím programu 7 hodin cizích jazyků (A, N) 

Akce: 

      -celoroční projekty v jednotlivých ročnících v rámci ŠVP 

      -spolupráce při celoškolním projektu EDISON, září 2018 

      -týdenní jazykové soustředění v Češkovicích (Blansko) 

      -návštěva Vídně, prosinec 2018 

      -vánoční žákovské představení v angličtině, prosinec 2018 

      -účast v konverzační soutěži – městské kolo (1 žák), březen 2019 

      -účast v anglické soutěži English Jungle (3 žáci), duben 2019 

      -Cambridgeské zkoušky YLE – (14 žáků), červen 2019 

      -celoroční výuka konverzace v Aj s rodilým mluvčím 

      -návštěva divadelních představení v angličtině, celoročně 

 

HUDBA 

      -2 týdenní turnusy hudebního soustředění v Nekoři (září-říjen 2018) – pěvecké     

       sbory Perličky II, Rosa 

      -rozšiřující výuka hudební výchovy v 1. – 9. ročníku ve spolupráci se ZUŠ  

       Orchidea 

      -3 přípravné pěvecké sbory: Hvězdičky (1. roč.),  Perličky I (2. roč.), Perličky II  

       (3.+4. roč.) 

                  -1 koncertní pěvecký sbor: Rosa (5.-9. roč.) 

      -repríza muzikálu ,,Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť” – pěvecký sbor Rosa  

       a dramatický seminář, KD Rubín, listopad 2018 

     -koncert ,,Anděl Páně na cestách” – pěvecký sbor Rosa a dramatický seminář,  

      KD  Rubín, prosinec 2018 

     -slavnostní Vánoční koncert přípravných sborů v kostele Církve československé  

      husitské, prosinec 2018 

     -koncertní zahraniční zájezd do Řecka – pěvecký sbor Rosa, květen 2019 

     -školní Akademie – absolventi pěveckého sboru Rosa, sbor Perličky II, KD Rubín, 

      červen 2019  

     -Řecký večer – koncert pěveckého sboru Rosa, sál školy, červen 2019 

                 -Závěrečný koncert přípravných pěveckých sborů, Salesiánské středisko mládeže,  

                   červen 2019                  
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DALTON 

- člen asociace Czech Dalton  

- daltonem se zabýváme již 20 let 

- daltonský plán využíván ve všech třídách 1.-9. ročníku od roku 2003 

              -     mezinárodní daltonská konference – 5 učitelů na ZŠ Brno, Husova, květen 2019  

                                                                     

 

DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

- zařazena do ŠVP na 1. stupni jako předmět „Dramatická a osobnostní výchova“ 

- na 2. stupni volitelný předmět  

- další jako školní kroužek 

- žáci jsou úspěšní v národní soutěži Kandrdásek – městské kolo - 3 x 1. místo 

                                                                              -národní kolo – 2 x 2. místo 

  -repríza muzikálu ,,Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť” – pěvecký sbor Rosa  

  a dramatický seminář, KD Rubín, listopad 2018 

  -koncert ,,Anděl Páně na cestách” – pěvecký sbor Rosa a dramatický seminář,  

   KD  Rubín, prosinec 2018 

  -    divadelní představení „Cesta kolem světa“ – 2.- 5. ročník – duben 2019 

  - školní Akademie –„Cesta kolem světa“, KD Rubín, červen 2019  

   

 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

- nedílná součást života školy, projektové vyučování zařazeno do našeho ŠVP PPT 

- na 40 ročníkových projektů s různým tematickým zaměřením každý rok 

- koordinace a týmová spolupráce učitelů při přípravě  

- projektové vyučování propojeno s daltonským plánem 

- různé formy žákovské prezentace výsledků projektů (před žáky, někdy veřejně 

před rodiči, pomocí interaktivní tabule a dataprojektorů) 

 

 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

  -členové: 24 žáků 5.-9. tříd 

  -pravidelná setkání 1x měsíčně 

  -Sběr papíru: zapojení všech žáků školy, finanční výtěžek je určen třídám 

   (podzim 2018, jaro 2019) 

  -Ekotýden: volnočasové aktivity pro žáky 1. stupně, sbírání odpadků v okolí školy  

    – žáci 2. stupně (říjen 2018) 

  -Halloween: volnočasové aktivity pro žáky 1. stupně (listopad 2018) 

  -Mikulášská nadílka: návštěva Mikuláše s doprovodem ve třídách 1. stupně,  

    návštěva v MŠ Dobrovského (prosinec 2018) 

  -Anglické a německé divadlo: sbírka pro ZŠ Kociánka (prosinec 2018) 

  -Masopustní týden (únor 2019) 

  -Aprílové překvapení: aktivita pro žáky 2. stupně (duben 2019) 

              -Návštěva ZŠ Kociánka: prohlídka školy, předání výtěžku finanční sbírky  

               (duben 2019) 
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Evaluace a autoevaluace 

 

 

MONITOROVACÍ POHOVORY ZAMĚSTNANCŮ S ŘEDITELEM ŠKOLY  

Pohovory s jednotlivými zaměstnanci probíhaly během měsíce dubna, května a června. 

Zaměstnanci měli možnost zhodnotit, jak jsou ve škole spokojeni či nespokojeni, co je trápí. 

V závěru pohovoru ředitel školy se zaměstnanci probral jejich další působení na škole a 

úvazky na další školní rok. Rozhovory probíhaly v klidném a přátelském duchu a byly 

přínosem jak pro vedení školy, tak i pro zaměstnance. 

 

 

DOTAZNÍK PRO ŽÁKY O UČITELÍCH (žáci 9. ročníku v posledním týdnu června) 

Dotazník se týká školních vztahů a školních strategií k utváření klíčových kompetencí, jak je 

vnímají vycházející žáci (hodnotí se atmosféra, pobídka k práci, přístup ke třídě, elán,  

trpělivost, reakce na kritiku, plánování, výklad, kontrola práce žáků, spravedlnost, získávání 

dovedností, skupinová práce, podpora samostatného uvažování, pomoc učitele a výsledek 

učení). Pokračujeme tak v tradici podle vzoru holandských škol. V letošním školním roce 

hodnotili žáci 9.A i 9.B. Učitelé dostanou výsledky hodnocení od žáků jak z 9.A, tak i z 9.B. 

Letos získali vynikající hodnocení 3 učitelé, výborné hodnocení 13 učitelů a lepší průměr 3 

učitelé. Těší nás, že záporné hodnocení nedostal žádný vyučující. S výsledky, které 

považujeme za zpětnou vazbu, budou učitelé seznámeni v přípravném týdnu školního roku 

2018/2019. 
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Účast školy v soutěžích, kulturních, sportovních a jiných akcích 

 

Září        -    Fotografování a předávání pamětních listů MČ Žabovřesky pro žáky 1. tříd 

                   – KD Rubín 

              -    Adaptační kurzy v Podmitrově – 6.A,B,C 

              -    Projekt Edison – 3.- 9.ročník 

              -    Týdenní hudební soustředění pěveckých sborů Perličky (3.,4.r.) 

                    a Rosa (5.- 9.r.) v Nekoři – 1.a 2. turnus 

- Týdenní jazykové soustředění (7., 8.r.)  v Češkovicích u Blanska – 1 turnus 

              -    Dopravní hřiště na ZŠ Pastviny – 3.- 5. ročník 

              -    Branný závod (finále města Brna)- Anthropos – vybraní žáci 7.A- 1. místo 

              -    Vzdělávací pořad Planeta 3000 – Myanmar – Bílý dům– 5.- 9. ročník 

                   

                             

Říjen      -    Dopravní hřiště na ZŠ Pastviny – 3.- 5. ročník 

- Divadlo Barka – představení Okolo – 2. ročník 

- Kamarádka knížka – knihovna Žabovřesky – 2. ročník 

- Německé divadlo – Buran Teater – 8., 9. ročník 

- Návštěva Anthroposu – 6. ročník 

- Návštěva Hvězdárny – 1. ročník 

- Florbal – hoši 6.a 7. r.- městské kolo – základní část 

              -hoši 8.a 9. r.- městské kolo – 7. místo 

 

 

Listopad -    Výukový program„Vykroč do střediska“ – Salesiánské středisko mládeže   

                     v Žabovřeskách- 7. ročník    

- Exkurze – hradiště Mikulčice – 7. ročník 

- Výukový program „Cesta do pravěku“ – PřF MU – 4.B 

- Výukový program „Hliněné proměny“ – CVČ Lata – 1.A 

- Vycházka „Významná místa MČ Brno Žabovřesky – 6. ročník 

- VIDA centrum – 4.A 

- Výukový program „Tajemství gravitace: Po stopách Alberta Einsteina“- 

Planetárium Brno – 4.C 

- Výukový program „Kyberšikana“ – 5. ročník 

- Návštěva Anthroposu – 6. ročník 

- Představení „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť- pěvecký sbor Rosa 

a dramatický seminář – KD Rubín 

- Výstava „Sport Life“ – BVV – 6.C 

- Výstava „Morava jako součást českého státu“ – Moravský zemský archiv – 4.B 

- Slavnostní zahájení adventu MČ Brno – Žabovřesky – vystoupení pěveckého 

sboru Rosa a Perličky + prodej žákovských výrobků na Makovského náměstí 

- Úřad práce – 9.A,B 

- Veletrh SŠ – BVV – 9.A,B 

- Exkurze SAKO – 5.C 

              -     Noc s Andersenem – 5.A 

              -     Sudoku – školní kolo – 2. stupeň 

              -     Šplh - školní kolo– 1. stupeň    

              -     Obvodní kolo ve šplhu – 3.- 5. ročník–5x postup do finále Brna  

               

     

 



 15 

 

Prosinec -    Den otevřených dveří  

- Exkurze žáků do Vídně – žáci 2.st. 

- Vánoční anglické divadelní představení žáků pro rodiče  

- Mikulášská nadílka (Školní parlament) pro žáky 1. stupně 

- Vánoční koncert přípravných pěveckých sborů v kostele Církve československé 

husitské 

- Adventní představení „Anděl Páně na cestách“- pěvecký sbor Rosa a dramatický 

seminář v KD Rubín 

- Adventní zpívání na Kociánce – 5.A 

- Vánoční koncert s Musicou Animae – Besední dům – 1.- 5. ročník 

- Vánoční dílny „Vánoce s Barbuchou“ – CVČ Lata  – 2. ročník 

- Výukový program „Cesta sluneční soustavou“- Hvězdárna Brno - 5.A  

- Vánoční dílny – CVČ Lužánky – 4.A 

- Výukový program „Řekni ne cigaretám“- 8. ročník 

Beseda „Přisedni si“ – 7.B,C 

- Program selektivní primární prevence – Společnost Podané ruce – 7.A 

- Divadelní představení „Pohádka z lesa“- klub UO – 1.a 3. ročník    

- Anglické divadlo – Buran Teater – 3., 4. ročník 

- Anglické divadlo – KD Rubín – 8., 9. ročník 

- Sudoku – městské kolo – 2. stupeň 

- Exkurze do Prahy – 9.B 

- Novoměstský pohár ve florbalu – 5. ročník – ZŠ Novoměstská 

- Korfbalový turnaj – školní kolo – 4., 5. ročník 

- Vánoční turnaj ZŠ Jana Babáka – přehazovaná, florbal 

 

Leden    -     Recitační soutěž – školní kolo  

- Olympiáda v Nj – školní kolo 

- Zeměpisná olympiáda – školní kolo  – 2. stupeň 

- Výukový program „Kyberbezpečno“ – SVČ Lužánky - 6. ročník    

- Beseda s Policií ČR – Běhounská  – 7. ročník 

- Beseda „Stopem po světě“ – 8. ročník 

- Program selektivní primární prevence – Společnost Podané ruce – 7.A 

Exkurze v ČT Brno – Líšeň – 5.A 

- Výukový program „Škola v pohybu“ – 1. ročník 

- Výukový program „Lustiges Deutsch“ – Österreich Institut Brno – 7.C 

- Výstava „Titanic“ – BVV - 4.A 

- Oborový den mechatroniky – SŠ Olomoucká – 8.B, 9. ročník 

- Divadelní Kandrdásek – školní kolo – jídelna školy 

- Divadlo Radost – „Jája a Pája“ – 1. ročník 

 

Únor      -     Chemická olympiáda – školní kolo – 9. ročník 

- Výukový program „Virtuální realita“ – Masarykova - 3.A    

- Výukový program „Vykroč k ostatním“ – Salesiánské středisko mládeže   

       v Žabovřeskách- 7.A    

- Program selektivní primární prevence – Společnost Podané ruce – 7.A 

- Projekt „Příběhy našich sousedů“- návštěva Brněnské káznice – 8.A 

- Výukový program „Lidské mraveniště, dílna architektury“ – Zelný trh –5.A  

- Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku (Kohútka - Beskydy) 

- Lyžařský výcvikový kurz – Ski Olešnice – 2., 3. ročník 

- Plavecké závody na ZŠ Arménská – městské kolo - 3.- 5. ročník  
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Březen   -  Den otevřených dveří + Školákem nanečisto 

              -  Městské kolo recitační soutěže – CVČ Lužánky  

              -  Krajské kolo konverzační soutěže v Aj – 2.st.  

              -  Divadelní soutěž Kandrdásek – národní kolo – Brandýs n. Orlicí – 2 x 2. místo 

              -  Návštěva Anthroposu – 4.A,C 

              -  Výukový program „Řekni ne cigaretám“- 7. ročník 

              -   Přírodovědná stanice Kamenáčky – chov zvířat – 7.A,B 

              -  Výukový program „Jak roste les“ – Lipka – 4.A 

              -  Výukový program „Vykroč k ostatním“–Salesiánské středisko mládeže  – 7.B 

              -  Projekt České spořitelny „Abeceda peněz“- finanční gramotnost – 4.A 

              -  Výukový program „Pojďte s námi za vodou“- středisko Hlídka – Špilberk – 4.C 

              -  Program selektivní primární prevence – Společnost Podané ruce – 7.A 

              -  Festival „Jeden svět dětem“- SVČ Legáto Kohoutovice – 7.C 

              -  Soutěž Babylon – městské kolo – ZŠ Kuldova – vybraní žáci 5.B 

              -  Prezentace SOU tradičních řemesel – 7., 8. ročník 

              -  Korfbal – obvodní kolo na ZŠ Sirotkova – 4., 5. ročník – 3. místo 

              -  Korfbal - obvodní kolo- ZŠ Laštůvkova – 3. ročník 

              -  Volejbalový turnaj – krajské kolo – dívky 8., 9. ročník – 4. místo  

             

Duben   -     Školy v přírodě –  2.A,C, 5.B,C    

- Matematická soutěž Pythagoriáda – školní kolo – 2. stupeň    

- English Jungle – 1. stupeň – 4. místo 

- Projekt „Příběhy našich sousedů“- workshop – 8.A 

- Výukový program „Replug Me“ – 7.- 9. ročník 

- Výukový program „Vykroč k sociálním sítím“–Salesiánské středisko  – 6.C 

- Výukový program „Cesta za miliardou hvězd“ – hvězdárna – 9. ročník 

- Exkurze na Kociánku – žákovský parlament 

- Exkurze Strážnice – velikonoční program – 3. ročník 

- Velikonoční výukový program  – SVČ Lata – 1.A,C, 2.B 

- Program selektivní primární prevence – Společnost Podané ruce – 7.A  

- Výukový program „Babiččina zahrádka“ – Rozmarýnek – 1.B      

-     Výukový program „Vodní království lesa“ – Lipka Soběšice – 4.B 

-     Divadelní představení „Cesta kolem světa“ – dramatický kroužek – 2.- 5. ročník 

- Divadlo - Šelepova – „Maková panenka“ – 2. ročník 

- Divadlo Radost – „Bylo nás pět“- 4.A 

- Florbal – memoriál J. Krejčíka – ZŠ Tuháčkova – 7.- 9. ročník  

- Vybíjená – obvodní kolo – ZŠ Novoměstská – 5. ročník – 2. místo 

- Atletický trojboj – městské kolo na ZŠ Laštůvkova – 4., 5. Ročník – 1. místo 

- Školní štafetový pohár – 2.- 5. ročník 

 

Květen   -    Výlety jednotlivých tříd  

- Školy v přírodě –  1.B,C, 2.B, 3.A, 4.A,C    

- Den Země – pro žáky 1.stupně – školní hřiště (připravili žáci 7.B,C) 

- Výukový program „Vykroč k sociálním sítím“–Salesiánské středisko  – 6.A,B 

- Výukový program „Babiččina zahrádka“ – Rozmarýnek – 1.A 

- Beseda s Policií ČR – Běhounská  – 8. ročník 

- Exkurze do ABB – 9. ročník 

- Exkurze Dalešice, Dukovany – 9. ročník 

- Dokumentární film „28. říjen 1918 na Moravě“- Buran Teater – 8. ročník 

- Výukový program „NANOKAN“- hvězdárna – 8. ročník 

- Výukový program „Lustiges Deutsch“ – Österreich Institut Brno – 7.A 
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- Terénní výuka „Rostliny regionu“ – 7.C 

- Divadlo Radost – „Mach a Šebestová“ – 2. ročník 

- Výchovný koncert ZUŠ Orchidea – 1. ročník 

- Atletický trojboj – krajské finále na ZŠ Laštůvkova –  5. ročník – 3. místo 

 

 

Červen   -    Výlety jednotlivých tříd 

              -     Školy v přírodě – 1.A,  4.B 

- Školní akademie – KD Rubín - 1.- 3. ročník + dramatický kroužek 

- Cambridgeské zkoušky -našich 20 žáků 4.- 7.tříd a další brněnští žáci v naší škole  

- Prezentace projektů žáků 9. ročníku rodičům na třídních schůzkách 

- Projekt České spořitelny „Abeceda peněz“- prodejní jarmark – ukončení – 4.A 

- Projekt „Příběhy našich sousedů“- závěrečné prezentace – 8.A 

- Ochrana člověka za mimořádných událostí – 3.-9. ročník 

- Výukový program „Hliněné proměny“ – SVČ Lata – 2.C 

- Výukový program „Neubližujeme si“ – Spolek 2012 – 3.- 5. ročník 

- Exkurze v pivovaru Starobrno – 8.B, 9. ročník 

- Exkurze Archeoskanzen Modrá – 5.B,C 

- Terénní výuka „Rostliny regionu“ – 7.A,B 

- Terénní výuka „Výlov drobných bezobratlých“- 6. ročník 

- Terénní výuka Rudice – 9. ročník 

- Retronahrávka – Studio Lávka – 9. ročník 

- Vystoupení pěveckých sborů Hvězdičky(1.r.), Perličky I(žáci 2.r.) a  

                     Perličky II(3.a 4.r.) – Salesiánské středisko 

- Divadlo Radost „Bylo nás pět“– 4.C, 5. ročník 

- Divadlo Radost „Limonádový Joe“ – 4.A,B 

- Olympiáda žabovřeských ZŠ pro 1.a 2. stupeň – atletika, plavání, fotbal a 

vybíjená - 2. místo 

- Beachvolejbal – krajské kolo – areál Sokolák – žákyně 7.- 9. ročníku- 7. místo 

- Bystrcký korfbalový turnaj – ZŠ Svážná – dívky 5. ročníku – 1. místo 

- Školní turnaj ve  futsalu a baseballu - 2.stupeň 
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Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 
 

- ZUŠ Orchidea – soukromá hudební škola Brno, Jana Babáka 1 

- Školská rada při ZŠ Brno,  Jana Babáka 1 

- Sdružení rodičů při ZŠ Brno, Jana Babáka 1 

- Tělovýchovné jednoty a kluby působící v budově školy 

- Masarykova univerzita Brno (praxe studentů, laboratoře) 

- Spolupráce s okolními mateřskými školami (návštěvy dětí ve škole, divadlo 

našich žáků,  hudební výchova v MŠ před zápisem do 1. tříd....) 

- MŠ a ZŠ pro tělesně postižené na Kociánce (návštěvy, divadlo, dárky..) 

- Salesiánské středisko mládeže v Žabovřeskách (výukové programy Vykroč) 

- VIDA centrum 

- Společnost 2012 

- Společnost Replug Me 

- Středisko Lipka 

- Studio Lávka 

- Středisko pečovatelské služby, Brno Horova 

- Policie ČR 

- Hasičský záchranný sbor 

- Úřad práce 

- PPP Brno - Sládkova  

- MF Dnes (fotografování 1. tříd) 

- Středisko volného času Lužánky (výukové programy)  

 

 

 

 

 
Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - AJ                27                    490    

Přírodní vědy 1 29 

Společenské vědy                  1 27 

Sport, TV, turistika 0  0 

Technické vědy 0  0 

Umělecké obory 8                    234 

Zdravotní, speciální pedagogika 3  10 

Jiné – ČJ a literatura 0   0 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 

Projekty z EU 

 

1) 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 

Brně 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16-021/0003126 

Délka trvání projektu 1.9.2017 – 31.12.2019 

 

 

Operační program  OP VVV 

ZŠ 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  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem 

prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení 

kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.  

 

 

2) 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické 

vzdělávání, CLIL 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009224 

Délka trvání projektu  1. 9. 2018 – 31. 8. 2020 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) jako žadatel 

 

Celková výše dotace  1 669 299 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  

4 .6. 2018 
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Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na zřízení funkce školní psychologa (0,5 

úvazku) a školního speciálního pedagoga (0,7 úvazku) dále 

na zavádění metody CLIL do výuky a na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického 

vzdělávání. 

 

 

3) 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Délka trvání projektu  1.9.2017 – 31.12.2019 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

 

 

b)  PdF MU 

Celková výše dotace  - 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  

- 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 

učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s 

definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 

zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování 

aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, 

budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, 

matematická, informační gramotnost, sociální a občanské 

kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s 

uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních 

přístupů. Projektu se zúčastňují 3 učitelé školy 

 

Projekt EDISON 

V rámci projektu EDISON se v týdnu od 10. do 14. září stalo součástí školy 8 stážistů 

z různých zemí světa, kteří postupně navštívili všechny třídy od třetího do devátého ročníku. 

V těchto hodinách se žáci měli možnost seznámit s jejich zeměmi, kulturou, sportem, 

gastronomií, jazykem a mnoha dalšími věcmi - to vše v anglickém jazyce. Díky různorodosti 

zemí, ze kterých stážisté pocházeli, si žáci mohli naposlouchat angličtinu jinak, než jen v té 

dokonalé formě, kterou slýchávají při poslechu nahrávek doplňující učebnice anglického 

jazyka. A hlavně mohli pochopit, že nedokonalá výslovnost či občasná gramatická chyba  

(ať už ze strany jejich či ze strany stážisty) netvoří bariéru při porozumění ve 

vzájemné komunikaci. 

Postupně stážisté splynuli s chodem školy, žáci je zastavovali na chodbách, pouštěli se 

s nimi do hovoru. Poslední odpoledne bylo věnováno společnému vaření – každý stážista se 

skupinou našich žáků připravil jídlo typické pro jeho zemi. Tyto pokrmy pak měli možnost 

v pátek ochutnat žáci 3. – 5.tříd. Žáci 6. – 9. tříd projektový týden uzavřeli setkáním na 
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stanovištích připravených stážisty, na kterých si ověřili, co si o jednotlivých zemích 

zapamatovali. Zároveň se tak s našimi hosty mohli rozloučit. 

Během celého týdne byli stážisté ubytováni v rodinách našich žáků či pedagogů. 
 

HODNOCENÍ PROJEKTU PŘÍBĚHY NAŠICH SOUSEDŮ 

Cílem projektu Příběhy našich sousedů bylo natočit celoživotní vzpomínky pamětníka ze 

svého okolí a zpracovat je v příběhu, který lze vyprávět dál, a to formou rozhlasové či video 

reportáže, dokumentu, povídky, komiksu nebo písničky. Do tohoto projektu se zapojilo deset 

žáků z třídy 8.A, kteří byli rozděleni do dvou skupin. 

Projekt probíhal od ledna do června 2019. V první fázi si žáci museli najít vhodného 

pamětníka, který by byl ochoten vyprávět svůj životní příběh. Poté si každá skupina volila 

formu výstupu, kterým atraktivně a srozumitelně představí pamětníkův příběh veřejnosti. Obě 

skupiny se rozhodly pro video reportáž.  

Před vlastním natáčením se pak děti zúčastnily workshopu s názvem „Jak natočit pamětníka“, 

kde si vyzkoušely různé techniky vedení rozhovoru a připravily se na úskalí, která je při 

rozhovoru mohou potkat.  V březnu se oba týmy osobně setkaly s pamětníky a jejich životní 

příběh nahrály na diktafon a kameru. 

V další fázi pak žáci zpracovávali své výstupy. Nejprve se účastnili workshopu „Jak vyprávět 

příběh“, který dětem pomohl zorientovat se v příběhu pamětníka a vytipovat klíčové události 

jeho života. Pak již následovala nejtěžší část projektu, a to vytvoření scénáře k videu a jeho 

sestříhání. S připraveným materiálem se pak žáci účastnili videoworkshopu, kde byli odborně 

seznámeni s dramaturgií výsledné reportáže. Každý tým pak musel odevzdat stručný životopis 

pamětníka, na jehož základě žáci prokázali, že se orientují v základních životopisných datech 

a dokáží je chronologicky seřadit v rámci historických souvislostí. 

Celý projekt byl zakončen slavnostní prezentací. Jednotlivé týmy divákům představily příběh 

svého pamětníka a podělily se s nimi o své zkušenosti z projektu.   

Projekt měl pro žáky značný přínos, a to nejen v oblasti mezigeneračních vztahů, kdy navázali 

blízký kontakt s pamětníkem, ale také v oblasti mediální, v rámci které získali zkušenosti 

s dokumentaristickou prací, účastnili se mediálních workshopů a nejrůznějších exkurzí.   

 

 

 

Projekt  „Abeceda peněz“ – Česká spořitelna 

Třída 4. A  se v období března až června 2019 zúčastnila projektu ABECEDA PEŇEZ od 

České spořitelny. Žáci v programu vymysleli svůj vlastní podnikatelský plán a ten následně 

realizovali. Třída od České spořitelny obdržela počáteční kapitál 3000 Kč na realizaci svého 

originálního nápadu. Projekt byl ukončen jarmarkem, na kterém žáci své výrobky prodávali. 

Výdělek z celé akce třída využila na společnou návštěvu kina a společný výlet. Děti tak 

přitažlivým způsobem zvýšily svoji finanční gramotnost a nahlédly do tajů bankovnictví. 

Zažily zkušenost spolupráce a možnost přemýšlet o správě financí, podnikání, ale i 

zodpovědnosti vůči sobě a ostatním. 
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9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

V tomto školním roce jsme pracovali ve všech třídách a ročnících podle vlastního školního 

vzdělávacího programu POZNÁVÁNÍ*PROŽITEK*TVOŘIVOST. Všechny požadavky 

tohoto programu jsme výborně zvládli. 

Ve školním roce jsme se také vyrovnávali se změnami, které se týkaly inkluze žáků.  

Oproti minulému školnímu roku se počet žáků s individuální integrací zvýšil ze 48 na 116.  

Díky kvalitní práci poradenského centra, všech pedagogů a finančních prostředků určených 

 na podpůrná opatření jednotlivých žáků (pedagogickou intervenci, speciální pedagogickou 

péči, asistenty pedagoga a pomůcky pro žáky) se nám vše podařilo kvalitně zvládnout.  

V rámci preventivního programu tohoto školního roku jsme se více zaměřili na rizika 

spojených s pohybem v kyberprostoru. Spolupráce se společností Replug Me nám umožnila 

působit na žáky jednotlivých tříd, tak i přednášky pro rodiče žáků se setkaly s kladnou 

odezvou. 

V průběhu školního roku jsme byli partneři v dvou projektech z EU a v jednom projektu 

žadatelem.  

Projekt „Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické vzdělávání, CLIL“ začal 

1.9.2018 a skončil 30.8.2020. Díky tomu jsme využívali školního psychologa a školního 

speciálního pedagoga a musím to hodnotit velmi kladně. Kvalitně podporujeme naše žáky, 

kteří to potřebují. Práce školního psychologa přispívá k vytváření klidného a bezpečného 

prostředí ve škole. Dále nám projekt umožňuje další vzdělávání pedagogických pracovníků 

v zavádění metody CLIL do výuky a v oblasti polytechnického vzdělávání. 

Projekt s názvem „Prevence školní neúspěšnosti na základních školách“ začal 1.9.2017 a 

bude končit 31.12.2019. V rámci projektu jsme partnerem MMB. Je zaměřen na pomoc 

problémovým žákům. Čtyři mentoři se věnovali 26 žákům naší školy, kroužek „Aktivního 

občanství a sociálního rozvoje“ 6 žákům a „Kariérové poradenství“ nabízelo pomoc žákům a 

jejich rodičům při orientaci v nabídce středních škol. 

Ve třetím projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí 

vzdělávání a gramotností“ jsme byli partnerem Pedagogické fakulty Brno MU. Tři učitelé 

naší školy se zabývali vytvářením a ověřováním pracovních listů v matematické a čtenářské 

gramotnosti. Společná setkávání probíhala v Praze. 

      Byl to úspěšný školní rok. Škola se stále více zviditelňuje hlavně svým způsobem 

vzdělávání i svými nadstandardními aktivitami v oblasti cizích jazyků, v oblasti hudby a 

dramatické výchovy. Musím zmínit projekt Edison, kde v jednom týdnu měsíce září se stalo 

součástí školy 8 stážistů různých zemí a žáci 3.- 9. ročníku se měli možnost seznámit s jejich 

zeměmi, kulturou, sportem, gastronomií, jazykem a mnoha dalšími věcmi, a to vše 

v anglickém jazyce.  

Od školního roku 2018/2019 mají žáci školy možnost pořízení karty ISIC scholar. ISIC 

scholar slouží žákům jako identifikační karta pro prokázání věku a návštěvě školy při 

pořizování krátkodobých i dlouhodobých jízdenek MHD, v kulturních, sportovních a dalších 

zařízeních. Díky této kartě mohou žáci i jejich rodiče využít slev v mnoha kamenných i 

internetových obchodech. Velikou devízou průkazu je i fakt, že slouží jako čipová karta ve 

školní jídelně. 

O naši školu je mezi veřejností zájem. Svědčí o tom počet zájemců při zápisu do 1. tříd na 

školní rok 2019/2020. V dalším školním roce otevřeme 3 první třídy a škola bude využita 

téměř na úrovni svojí kapacity. Daří se to také díky výbornému pedagogickému sboru, který 

se neustále vzdělává a spolupracuje při pedagogické činnosti, tak i realizaci všech projektů. 

    Při výuce našich žáků se dále zaměřujeme na používání IC techniky a výukových 

programů. Pořídili jsme skoro do všech tříd kvalitní dataprojektory. V této oblasti se neustále 

zdokonalujeme a věřím, že v dalších letech vše využijeme k dalšímu zkvalitňování výuky. 

Druhým rokem využíváme systém Edupage, ve kterém jsme realizujeme v elektronické 

podobě třídní knihy, třídní výkazy, katalogové listy žáků a klasifikaci žáků 3.až 9. ročníku. 
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Díky systému Edupage se zdokonalila informovanost mezi zaměstnanci a plánování akcí 

v průběhu školního roku. Dále se snažíme využívat všech možností Edupage 

k zjednodušování svojí práce. 

      Dalším kladem je rekonstrukce obou tělocvičen a probíhající rekonstrukce střechy budovy 

školy. 

V tělocvičnách se nově obnovil povrch podlahy, vymalovalo se a pořídilo nové, kvalitnější 

osvětlení. Tyto akce jsme zvládli z vlastního rozpočtu a finanční dotaci od zřizovatele MČ 

Brno – Žabovřesky. Probíhající rekonstrukce střechy začala v srpnu a měla by končit na konci 

října, a to díky finančním prostředkům z MMB a našeho zřizovatele MČ Brno – Žabovřesky.  

       Doufám, že v příštích letech dojde i k dokončení celkové rekonstrukce školy a že úsilí 

našeho zřizovatele, za podpory Magistrátu města Brna, bude v této oblasti nakonec úspěšné.   
 

 

 

V Brně 10.7.2019                                                             Mgr. Ivo Pokorný 

                  ředitel školy 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2018/19 
 

Škola: ZŠ Brno, Jana Babáka 1 

Metodik prevence: Ing. Marcela Kováříková, škol. psycholožka Mgr. Monika Hlaváčová 

Počet žáků: 564  
 

 

Hlavní cíle práce 

 Těžištěm letošní práce bylo: 

 Poučení žáků a jejich rodičů o rizicích spojených s pohybem 

v kyberprostoru 

 Řešení vztahových problémů mezi žáky 

 Spolupráce mezi třídními učiteli a rodiči žáků 

 Nespecifická prevence, kterou jsou společné třídní či školní akce -  

jazykové a hudební soustředění, výlety, výjezd pěveckého sboru ROSA 

do Řecka. 

Realizované besedy a programy 

- Spolupráce s lektory projektu REPLUG ME, jehož cílem je pomáhat lidem žít 

smysluplnější život v digitální době. REPLUG ME prakticky a zážitkově učí zvládat 

informační a digitální přetížení a ukazuje způsoby, jak si od technologií udržet zdravý 

odstup. 

o Preventivní programy pro žáky 7.-9.ročníku: hravou formou učí o rizicích 

online a kritickému myšlení 

o Besedy pro rodiče: pomáhají bořit digitální bariéry v rodinách tím, že vysvětlují 

online svět dětí rodičům, kteří jsou pak schopni své děti lépe pochopit a 

chránit 

Besedu s odborníky pro rodiče našich žáků jsme v letošním roce vyzkoušeli 

uspořádat poprvé – zájem o ni a následné ohlasy potvrdily, že toto téma je pro 

rodiče aktuální a žádané 

- 1. stupeň 

o Žáci 1. ročníku absolvovali ucelený celoroční preventivní program zaměřený na 

vztahy v třídním kolektivu a především toleranci odlišnosti 

o Žáci 3.-5. ročníku absolvovali představení „Neubližujme si!“ zaměřené na 

prevenci šikany. Díky modelovým situacím prožili pocity ve chvílích, kdy 

přihlížejí ubližování druhému člověku, a učili se v takové situaci vhodně 

zareagovat 

o Školní psycholožka často pracovala s třídními kolektivy – programy měly 

preventivní i intervenční charakter 

o Zvýšila se četnost konzultací mezi školní psycholožkou a třídními učiteli – 

metodické vedení práce třídních učitelů při řešení konfliktů mezi žáky a 

dalších problémů 

o Dle zájmu třídních učitelů ve třídách probíhala anonymní sociometrická šetření, 

která sledovala postavení jednotlivých žáků v třídních kolektivech a umožnila 

vytipovat žáky ohrožené vyloučením z třídního kolektivu či jiné vztahové 

problémy a cíleně s nimi pracovat 

 

- 2. stupeň 

o Škola se aktivně zapojila do projektu ERASMUS v jehož rámci se naši žáci 

dovídali o cizích zemích přímo od jejich obyvatel, studentů těch zemí, kteří se 

našim žákům věnovali a formou besed a povídání je seznamovali se životem jinde 

ve světě. 
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o Žáci 6. ročníku absolvovali třídenní pobytový adaptační kurz, jehož cílem bylo 

nabídnout žákům možnost vzájemně se poznat v jiném světle, utužit doposud 

existující vztahy a navázat vztahy nové, budovat pocit příslušnosti ke třídě, 

podpořit pocit zodpovědnosti za to, jak se ve třídě žáci cítí a jak se k sobě chovají, 

navázat vztah s novým třídním učitelem (příp. asistentem pedagoga), učiteli 

poskytl příležitost poznat nové žáky lépe než v průběhu vyučování 

o 6.-8. ročník – žáci absolvovali preventivní program „Vykroč“ ze Salesiánského 

střediska mládeže zaměřený podporu třídního kolektivu (role a spolupráce v týmu) 

a prevenci nebezpečí na sociálních sítích 

o Žáci třídy 7.A absolvovali program selektivní primární prevence realizovaný 

organizací Podané ruce 

o Žáci třídy 8.B absolvovali třídenní pobytový kurz navazující na spolupráci s 

organizací Podané ruce v předchozím školním roce, cílem kurzu bylo podpořit 

vytvoření silného a zdravého jádra třídy po změně struktury třídního kolektivu  

o Také na 2. stupni probíhala ve třídách dle zájmu třídních učitelů anonymní 

sociometrická šetření, práce s třídními kolektivy, konzultace mezi školní 

psycholožkou a třídními učiteli včetně metodické podpory práce třídních učitelů  

 

Co se podařilo  
- realizace adaptačních kurzů 

- beseda pro rodiče 

- důkladné proškolení žáků 2. stupně o rizicích online světa 

- dobrá spolupráce s vedením školy i v učitelském sboru 

- spolupráce s žáky i jejich rodiči 

- díky školní psycholožce se velmi kvalitně dařila práce s třídními kolektivy nejen, ale 

především, na 1.stupni 

- spolupráce s organizacemi zajišťujícími besedy a programy 

- rychlá reakce na vzniklé problémy v průběhu školního roku – týkaly se převážně 

vztahovým konfliktům mezi žáky  

- zavedli jsme nový způsob komunikace s rodiči žáky – elektronickou žákovskou 

knížku.  

 

Co se nepodařilo 
- odstraňování vulgarismů ve slovním projevu žáků 

- drobný vandalismus ke školnímu majetku 

- stále je potřeba zlepšovat komunikaci mezi učiteli a nově i mezi asistenty pedagogů a 

asistenty mezi sebou – vyhledat především časový prostor 

- je potřeba stále zlepšovat přenos informací o nabízených  možnostech seminářů apod. 

mezi učiteli 

 

Podmínky školy k preventivní činnosti 
Podmínky školy pro práci MP jsou vyhovující. 

Činnost vychází z ročního plánu MP. Na 1. stupni je realizován formou komunitních 

kruhů, na 2. stupni v rámci třídnických hodin a projektů. V letošním roce jsme velmi 

posílili společnou práci celého poradenského střediska školy. Úzce spolupracovala 

školní metodička prevence se školní psycholožkou. 

 

Vypracovala: Ing. Marcela Kováříková – školní metodik prevence 

   Mgr. Monika Hlaváčová – školní psycholožka 

 

 

V Brně 24.6.2019 
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          Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace 

 

 

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2018/2019 byla projednána a schválena: 

 

 

 

1. Členy pedagogické rady ZŠ Brno, Jana Babáka 1   dne  26.8.2019 

2. Členy Školské rady ZŠ Brno, Jana Babáka 1          dne  17.9.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..............................................................                               .......................................................... 

 

                   ředitel školy            člen školské rady 
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Základní škola Brno, 

Jana Babáka 1, 

příspěvková organizace 

 

 

 

Obrazová příloha 

ze života školy 


