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1 Základní údaje o škole 

Název školy: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace  

Adresa: Komenského náměstí 495; 684 01 Slavkov u Brna 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 46 27 09 31 

Telefon: 515 534 910 ředitelna 

e-mail: reditelka@zskomslavkov.cz 

web: www.zskomslavkov.cz 

 

Součástí školy jsou: 

Základní škola  kapacita: 720 žáků IZO 102 807 477 

Školní družina  kapacita: 180 žáků IZO 119 200 147 

Školní klub kapacita:  250 žáků IZO 181 010 852 

Školní jídelna  kapacita: 1.100 jídel IZO 103 231 056 
 

1.1 Základní škola 
Oborem činnosti školy je denní forma vzdělávání žáků ve věku 6 – 15 let dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.  

Klasifikace kmenového oboru vzdělávání: 79-01-C/001 Základní škola. 

Škola má povolenou doplňkovou činnost, největší část příjmů je tvořena ze stravování cizích strávníků a pronájmů. 

Vedení školy: 
Ředitelka školy: Mgr. Věra Babicová (statutární orgán) 

Zástupkyně pro vzdělávací oblast: Mgr. Renáta Macharová (zástupce statutárního orgánu) 

Zástupkyně pro výchovnou oblast: PhDr. Hana Frimmerová 

Vzdělávací programy 

Název zvoleného vzdělávacího programu Platný od V ročníku 

ŠVP pro ZV 2020 1. 9. 2020 1.- 9. 

ŠVP pro ZV rozšířená výuka TV 2020 1. 9. 2020  6. 

ŠVP pro ZV rozšířená výuka Tv  2017 ver. 5 1. 9. 2017 7. – 9. 

Počty žáků a tříd (ze zahajovacích výkazů) 

 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 12 5 295 24,6 

2. stupeň 14 4 346 24,7 

Celkem 26 9 641 24,65 

   

Navýšení o 20 žáků oproti předchozímu školnímu roku. Počet tříd se zvýšil o 2. 

Zvláštnosti školního roku 
     Vládním usnesením ze dne 12. 10. 2020 č. 1022 byla zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání. Škola bezpro-

středně zahájila distanční výuku podle vypracovaného manuálu. 

 byl stanoven počet hodin distanční výuky v jednotlivých předmětech a ročnících 

 výuka byla vedena pomocí aplikace Edupage a Teams, vedení školy stanovilo garanty pro pomoc s výukou – 

zvlášť pro 1. stupeň a zvlášť pro 2. stupeň 

 následně byl vytvořen  rozvrh distanční výuky jednotlivých předmětů v ročnících 

 

14. 10. 2020  – 17. 11. 2020     uzavření škol 

18. 11. 2020 -  29. 11. 2020    prezenční výuka 1. a 2. ročníků 

30. 11. 2020 – 18.12.  2020   prezenční výuka 1. stupně + rotační výuka 2. stupně 

  4.   1. 2021 -     1. 3.  2021                                         prezenční výuka 1. a 2. ročníků  + dist. výuka ostatních ročníků 

  1.   3. 2021 – 12   .4. 2021   distanční výuka všech ročníků 

mailto:reditelka@zskomslavkov.cz
http://www.zskomslavkov.cz/
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12.   4. 2021 – 17.   5. 2021                                            prezenční výuka 1. stupně – rotace tříd, 2. stupeň – dist. výuka 

17.   5. 2021 – 23.   5. 2021                                            prezenční výuka – 1. stupeň,  celý 2.stupeň rotace tříd 

24.   5. 2021 – 30.   6. 2021                                            prezenční výuka všech žáků 

 

Po celou dobu distanční výuky zajišťovala škola  péči o děti zaměstnanců vybraných profesí . 

     

    Vysvědčení bylo předáno žákům 9. ročníků  dne 25. 6. 2021 (vzhledem k rekonstrukci 2. patra nové budovy).  Zbý-

vajícím  žákům bylo předáno 30. 6. 2021. Zákonní zástupci žáků, kteří si vysvědčení nepřevzali, měli možnost vysvěd-

čení vyzvednout v termínech uvedených na webových stránkách školy. 

      

1.2 Školní jídelna 

Počty přihlášených strávníků (ze zahajovacích výkazů)  

 
  žáci  děti  zaměstnanci  ostatní  

ZŠ Komenského a ZŠ Tyršova  548 -  

82 

-  

            340     

MŠ Zvídálek  -  168 -  

DDM Slavkov  -  -  -  

Ostatní 
*)

  -  -  -  208 

Celkem 

888 

 

 

168 82 208 

 

*) Ostatní – svačiny žáci v rámci DČ, důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy, MěÚ), …  
  

Školní jídelna poskytuje stravování žákům základních škol ve Slavkově u Brna, Mateřské škole Zvídálek, pracovníkům 

škol a školských zařízení zřizovaných městem Slavkov u Brna a zájemcům z řad občanů. V jídelně je možný výběr ze 

dvou jídel, která si musí strávník zvolit nejpozději den předem. Každý strávník má čip nebo ISIC kartu a volba jídla 

probíhá pomocí terminálu. Volbu oběda lze provádět i prostřednictvím internetu. Jídelníčky připravuje vedoucí školní 

jídelny na čtyři týdny dopředu. Při sestavování jídelníčku je dodržován spotřební koš v souladu s vyhláškou o stravová-

ní. Pro žáky školy jsou připravovány na velkou přestávku přesnídávky a pro školní družinu odpolední svačiny.  

Počty vydaných jídel  

  přesnídávky  oběd  svačiny  

Celkem  24784 112448 18502 

Jídelna má denní kapacitu 1.100 obědů.   

1.3 Školní družina a školní klub 

Stav – družina 

 Počet oddělení Počet dětí Počet vychovatelů 

Celkem 6 174 fyz. 6 / přepoč. 4,9 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo v provozu celkem šest oddělení ŠKOLNÍ DRUŽINY a to čtyři na ZŠ Komenského a 

nově dvě oddělení na ZŠ Tyršova. Umístěno bylo celkem 174 dětí, kterým se věnovalo 6 plně kvalifikovaných 

vychovatelek. 

      Celoroční plán akcí rozvíjel všechny druhy zájmových činností od výtvarné, sportovní, hudební, literární, 

environmentální až po společenskovědní. Rovněž jsme pokračovali v hudebně pohybové činnosti, tedy oblíbené taneční a 

rytmické. Soustavně jsme zahrnovali i terapeutická cvičení a psychomotorické hry s padákem. Všechno probíhalo formou 

zájmových, rekreačních a odpočinkových činností, vycházelo a volně navazovalo na školní vzdělávací program. Nadále 

jsme se věnovali a pokračovali v projektu "Golf do škol" aneb SNAG, kde si děti osvojily základní herní dovednosti 

tohoto sportu. 

 Nově se školní družina zapojila do projektu MŠMT ŠABLONY II, v rámci kterého jsme na podzim navštívili 

PAPOUŠČÍ ZOO Bošovice. Děti se zde poutavým výkladem průvodkyně dozvěděly mnoho zajímavostí o chovu 

cizokrajného ptactva. Bohužel z důvodu šíření pandemie došlo opět k uzavření škol a tak se neuskutečnily tradiční 

podzimní akce motivované halloweenem. Koncem listopadu jsme měli další projektový den ze šablon II. - besedu s paní 

knihovnicí na téma „Z pohádky do pohádky“. V prosinci jsme se věnovaly vánoční výzdobě v jednotlivých odděleních a 
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proběhla „Vánoční besídka s nadílkou pod stromečkem“. Rovněž se děti z 5.a 6.oddělení zapojily do výtvarné soutěže 

vyhlášené zámkem Slavkov a za své dílo k tématu „Tajemství bitvy u Slavkova“ a získaly ocenění. 

 Po pololetí jsme uspořádali ve spolupráci s Domem dětí a mládeže další projektový den „Veselá jarní zahrádka“, kde se 

děti naučily poznávat květiny a taky si některé z nich zasadily. Jarní měsíce opět ovlivnila pandemie v podobě uzavření 

škol a pak následné rotační výuce. I v této složité době jsme dokázali dětem připravit poutavý program v rámci 

projektového dne ve spolupráci s místními Junáky. Děti se tak seznámily s jejich pestrou činností a hravou formou se 

naučily chránit přírodu i životní prostředí. Následoval projektový den o životě včel. Do konce školního roku proběhl 

poslední projektový den „Barevný svět“ s Domem dětí a mládeže zaměřený na výtvarnou činnost. Nechyběly ani tradiční 

zábavné soutěže ke Dni dětí a závěrečné rozloučení ze školní družinou. 

     I když tento školní rok byl pro žáky družiny dosti náročný, neboť veškeré činnosti probíhaly s ochranou rouškou, 

přesto jim zanechal několik radostných zážitků a vzpomínek. O tom, že se dětem u nás líbí, svědčí zájem ze strany dětí a 

rodičů o školní družinu v příštím školním roce.   

                                                                                                                      Taťáňa Hašková – vedoucí vychovatelka ŠD 

Školní klub 

 

Ve školním roce 2020/21 bylo nově otevřeno jedno oddělení školního klubu. Umístěni byli především žáci vyšších 

ročníků a ti žáci, kteří z kapacitních důvodů nemohli být přijati do školní družiny. Do školního klubu bylo celkem při-

hlášeno 30 dětí, byla tedy naplněna kapacita jednoho oddělení a věnovala se jim plně kvalifikovaná vychovatelka. 

 

Veškeré aktivity a práce školního klubu vycházely z ŠVP školního klubu pro zájmové vzdělávání. Děti měly možnost 

využívat ve školním klubu místní knihovnu, PC, vybavení školního klubu, tělocvičny a venkovní prostory školy. Dále 

měly možnost, při pobytu ve školním klubu, se plně připravovat na vyučování a plnit domácí úkoly. Bohužel z důvodů 

nařízení vlády a koronavirové epidemie byla v polovině října činnost školního klubu přerušena a znovu obnovena kon-

cem května. I přes tyto vzniklé nepříjemnosti byl o školní klub velký zájem ze strany rodičů a dětí, které se do školního 

klubu vždy těšily a velmi rády vracely. 

 

        Dominika Jiráčková - vychovatelka 

 

1.4 Školská rada 
Školská rada byla ustanovena v červnu 2005 na základě zákona č.561/2004Sb., školský zákon. 

Má devět členů – tři zástupci rodičů, tři zástupci pedagogických pracovníků a tři zástupci za zřizovatele.  

 

V prosinci 2020 proběhly online volby do školské rady a zřizovatel jmenoval zástupce za zřizovatele:   

za zřizovatele – Ing. Marie Jedličková, Mgr. Bohuslav Fiala, Mgr. Petr Kostík  

za rodiče – Marcela Chvátalová, Mgr. Petra Slováčková Romanovská, Miroslav Hrazdil 

za pedagogické pracovníky – Mgr. Jarmila Dvořáková, Mgr. Kateřina Ježková, Mgr. Martina Pěnčíková 

  

1.5 Zřizovatel 
Zřizovatel: město Slavkov u Brna 

Adresa: Palackého náměstí 65; 684 01 Slavkov u Brna 

Právní forma: obec 

IČ: 00 292 311 

2 Personální zabezpečení 

2.1  Kvalifikace a složení pedagogických pracovníků 
 

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

 Fyzický / přepočtený  

Celkový počet pedagogických pracovníků *)   66/ 48,33 100% 

 Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb.                   63/ 45,33 95,45% 

 Z toho učitelů                  43 / 40,409 65,15% 

 Z toho vychovatelů 7 / 5,8393 10,61% 

 Z toho asistentů pedagoga 14 / 7,5277 21,21% 
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 Z toho hrazeno z projektu ŠablonyII (Šk. psycholog )                     1 / 0,5 1,51% 

                      Z toho hrazeno z projektu ŠablonyII (Spec. ped.) 1 / 0,5 1,51% 

 

 

Z důvodu vytvoření samostatných oddělení školní družiny na ZŠ Tyršova, ukončily pracovní poměr vychovatelky: Bc. 

Dominika Jiráčková, Hana Křížová  a Eva Dušková. 

 

Složení pedagogických pracovníků  

 Muži Ženy 

Učitelé 11 24% 32   76% 

Asistenti pedagoga 0 0 14 100% 

Vychovatelé 0 0 7 100% 

Školní psycholog 0 0 1 100% 

Speciální pedagog 0 0 1 100% 

Celkem  11 16,66% 55          83,33% 

2.2 Školní poradenské pracoviště 

Počty pracovníků poradenských služeb 

 Fyzický počet 
Kvalifikace,  

specializace 

Dosažené  

vzdělání 

Výchovný poradce (VP) pro kariérové poradenství 1  VŠ 

VP pro poruchy chování a učení (SPU) – 1. stupeň 1 VP na VŠ VŠ 

VP pro poruchy chování a učení (SPU) – 2. stupeň 1 VP na VŠ VŠ 

Metodik primární prevence 1 MPP na SSŠ VŠ 

Školní psycholog (projekt) 1  VŠ 

Speciální pedagog (projekt) 1  VŠ 

Celkem  6   

2.3 Zařazení a složení nepedagogických pracovníků 

Zařazení Fyzický / přepočtený  

Celkový počet nepedagogických pracovníků 25 / 22,75 100% 

Z toho administrativní 3 / 2,675  12% 

Z toho vedoucí jídelny 1 / 1,00         4% 

Z toho kuchařky 10 / 9,875  40% 

Z toho školník 2 / 1,50    8% 

Z toho správce budov 1/0,2 4% 

Z toho správce haly 1 / 1,00  4% 

Z toho správce počítačové sítě 2/ 1,5  8% 

Z toho uklízečky 5 / 5  20% 

 

3 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2021/22 probíhal bez přítomnosti dětí a jejich rodičů. 

Své děti přihlásilo ke školní docházce   celkem 54 zákonných zástupců. 18 zákonných zástupců 

podalo žádost o odklad povinné školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno. 1 zájemce byl 

přijat na 2 základní školy současně a zákonní zástupci se rozhodli pro druhou školu. 
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Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy  53 0 

O nepřijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy  0 0 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37  18 0 

 

 

Do 1. ročníku v průběhu let nastoupilo: 

Školní rok Počet žáků 

1920/2021   65 

2019/2020   52 

2018/2019   42 

2017/2018  56 

2016/2017  76 

2015/2016  58 

2014/2015  44 

2013/2014  49  

 

 

 

 

 

 

4 Výsledky vzdělávání 

 

Viz příloha č.1 

 

5 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Účast na DVPP byla ovlivněna uzavřením škol od 11. 3. 2020 a zrušením řady akcí DVPP. 

Všichni pedagogičtí pracovníci  

školení GDPR – pověřenec GDPR Ing. Seidler – 26. 8. 2021 – 4 hodiny 

1. stupeň 

Jméno datum téma 

   

   

Bohdálková Hana, 

Mgr. 
23.2.2021 Praktické tipy na DV cizích jazyků, WocaBee 

Bůbelová Marie, 

Mgr. 
  

Formánková Jana, 

Mgr. 
2. 6. 2021 

Pojmy obsah a obvod, objem a povrch v učivu matematiky na 1. st. 

ZŠ; NPI, 1h 

Gejdošová Petra, 

Mgr. 
  

Homolová 

Zdeňka,Mgr. 
  

Hudcová Alena, 

Mgr. 
23.9.2020 

Didaktické hry a aktivizační metody práce v matematice, Descar-

tes, 8 h 
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Jeřábková Hana, 

Mgr. 
  

Ježková Kateřina, 

Mgr. 
  

Katrincová Lenka, 

Mgr. 
  

Matyášová Marké-

ta, Mgr. 
26. 1. 2021 

Celostní přístup v inkluzivní ZŠ a MŠ jako prevence poruch učení 

i chování z pohledu speciálního pedagoga, SSŠ Brno, 2h 

 25.3.2021  Formativní hodnocení - online, MAP, 2 h 

Resch Pavel, Mgr.   

Svoboda Radek, 

Mgr. 
  

Valníčková 

Romana, Mgr. 
  

Vyšehradská Petra, 

Mgr. 

19.4.-

30.4.2021 
Amos-soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník-8h-Nová škola 

Dušková Eva   

Kachlíková Petra   

Kolínská Milada   

Křížová Hana   

Kučerová Anita 2. 3. 2021 
Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – 

Asistent pedagoga – 160h - Ped. fakulta MU Brno 

Lelovicsová 

Helena, Mgr. 
  

Lokajová Naděžda   

Pazourková Ivana   

Pešková Lenka 7. 5. 2021 
Základy znakového jazyka – 20 h, Centrum pro sluchově postižené 

Hodonínsko,o.p.s.;1.10. 2019 – 3.5.2021 

 7. 6. 2021 
iKAP _ Rizikové chování mládeže: PaedDr. Zdeněk Martínek; 

SSŠ Brno, 4h 

Pištěláková Zuzana   

Rožnovská Ivana, 

Dis 
  

Hašková Taťána   

Jiráčková Dominika   

Maradová Kristýna   

Opletalová Lenka, 

Mgr. 
  

Vránová Gabriela   

 

2. stupeň 
 

Jméno datum téma 

Babica Jaromír, Ing. 5. 11. 2020 Efektivní využití MS Office pro pedagogy; NPI ČR – 8 h 

 26. 1. 2021 Tvorba digitálního obsahu pro SŠ;NPI ČR – 1 h 

 1.3.2021 
Informatika a jak na ni, Základy algoritmizace a programování, 

NPI – 4 h 

 20.4. 2021 
Správa školní budovy – jak ji zajistit a efektivně řídit, seminář, 

Forum 

 18. 5. 2021 Práce s daty s žáky na ZŠ, NPI – webinář – 1 h 

 2. 6. 2021 Robotika s LEGO Mindstorms; NPI, 1h 

 21. 6. 2021 

Certifikát za absolvování lekcí a workshopů Kritické myšlení: 

hodnotíme informační zdroje, Jak na citace podle ISO 690, Mas-

terclass vyhledávání, Usnadněte si práci při tvorbě citacís Citace 

Pro; Muni Arts 
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11.2.2020 – 

27.4.2021 

Ukončení CŽV  na  MU – splnění kvalifikačních předpokladů – 

studium pedagogiky 

Babicová Věra, Mgr. 25. 9. 2020 Krajský workshop MAT - Formativní hodnocení v praxi,NPI,4 h 

 26.11.2020 
Oblastní workshop MAT – Diferencovaná výuka v hodinách 

matematiky; NPI – 4 h 

 7. 12. 2020 Právní poradna; SSS Brno;5 h 

 26. 1. 2021 Právove školství – ČŠI od A do Z; SSŠ, 2 h 

 24. 5. 2021 Změny v RVP ZV od 1. 9. 2021, SSŠ, 2 h 

 2. 6. 2021 
Jak lze s podporou nadání začít – příklad inspirativní praxe 

z běžné ZŠ; NPI – 4h 

Bauer Martin, Mgr.   

Čandová Bohumila, 

Mgr. 
11.2.2021 Práce s diferencovanou třídou v matematice, Edupraxe – 8 h 

Červinková Hana, 

Mgr. 
  

Dvořáková Jarmila, 

Mgr. 
  

Ďurinová Magdalé-

na, Mgr. 
  

Farkas Zdeněk, Mgr. 15. 9. 2020 
Československo a naše země ve 20. století Jak a co učit o tomto 

období; Descartes - 8h 

 25. 9. 2020 
Hudební hry a techniky jako součást komplexního rozvoje dítěte; 

Descartes - 8h 

Frimmerová Hana, 

PhDr. 
19. 1. 2021 

Inkluze v praxi – přehled novelizací a jejich problémy; Seminaria 

- 4h 

 2. 6. 2021 
Jak lze s podporou nadání začít – příklad inspirativní praxe 

z běžné ZŠ; NPI -4h 

   

Jurnečková Iva, 

Mgr. 
23.2.2021 Praktické tipy na distanční výuku cizích jazyků, WocaBee 

 25.5.2021 Jak vyučovat cizí jazyk žáky s poruchami učení, WocaBee 

Kalášková Lucie, 

Mgr. 
  

Kepák Hynek, Mgr.   

Kosíková Eva, Mgr.   

   

Líznar Petr, Mgr.   

Macharová Renáta, 

Mgr. 
3.10.2020 Pilates dance, Wellness, KU Praha - 3h 

 22.3.2021 Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství, Eduardo 

 2. 6. 2021 
Jak lze s podporou nadání začít – příklad inspirativní praxe 

z běžné ZŠ; NPI – 4h 

 15.6.2021 
Zástupce ředitele – osoba mezi ředitelem a učiteli?, Olchavova.cz, 

6 h 

Opletalová Lenka, 

Mgr. 
  

Orságová Pavlína, 

Mgr. 
  

Pěnčíková Martina, 

Mgr. 
1.2.2021 Informatika a jak na ni (podle nového RVP), NPI, 4 h 

 12.4.2021 
Revize RVP ZV (Základy algoritmizace a programování), Kraj-

ský workshop ICT, NPI, 4 h 

 
8.4.2021 – 

29.4.2021 
Programování v jazyku Scratch pro začátečníky, TIB,z.s., 20h  

 2.6.2021 Robotika s LEGO Mindstorms, NPI, 1 h 

Povolná Šárka, Mgr. od 1.9.2020 

 

Členka krajského metodického kabinetu Informatika a ICT Jiho-

moravského kraje za oblast Vyškovsko 
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 10.9.2020 
Kolokvium krajského kabinetu Informatika a ICT – 4. kolokvium 

KK, NPI ČR Brno, 8h  

 5.10.2020 
Zvládání námitek a jednání v obtížných situacích ve škole, On-

line seminář, Descartes, 8 h 

 20.10.2020 Rozvoj informatického myšlení pro II. Stupeň ZŠ, NPI, 1 h 

 25.1.2021 
Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1.stupeň ZŠ), NPI, 1 

h 

 1.2.2021 Krajský workshop ICT, NPI, 4 h 

 19.2.2021 Gradované úlohy na ZŠ a SŠ , NPI, 1 h 

 12.5.2021 Skupinová intervize ICT, NPI, 4 h 

 18.5.2021 Práce s daty s žáky na ZŠ, NPI, 1 h 

 27.5.2021 Programování  v jazyku Scratch pro začátečníky,TIB,z.s.,20h 

Ptáčková Eva, Mgr.   

Rosenbergová Stani-

slava, Mgr. 
  

Ryšavá Olga, Mgr.   

   

Slíva Jiří, Bc   

Stanislavová Světla-

na, Mgr. 
  

Steinerová Daniela, 

Mgr. 
  

Šmerda David, Mgr.   

Tesaříková Martina 
11.9.2020-

11.6.2021 
Studium pro školní metodiky prevence; Brno,250 h 

Tesařová Lenka, 

Mgr. 
26. 4. 2021 Interaktivní výuka němčiny, Fraus, 2x 45 min 

 28. 5. 2021 
Aktivity pro zpestření hodin dějepisu na 2. stupni ZŠ, Životní 

vzdělávání, z. s., 1h 

 2. 6. 2021 
Aktivity pro rozvoj čtenářské gramotnosti na 2. stupni ZŠ; Život-

ní vzdělávání, z. s., 1h 

 8. 6. 2021 Revize RVP – posílení výuky ICT; Seminaria 

 16.6.2021 
Karel Čapek – kompletní příprava na 16 vyučovacích hodin; 

Životní vzdělávání, z. s. – 1h 

Turek  Dušan, Mgr.   

Žižlavský Petr, Mgr.   

 

6 Další aktivity školy 

6.1 Poradenské služby 
Ve školním poradenském pracovišti pracovalo 6 výchovných  pracovníků – výchovný poradce  pro 1. a 2. stupeň, me-

todik primární prevence a výchovný poradce pro kariérové poradenství, speciální pedagog – viz bod 2.2. – školní pora-

denské pracoviště a školní psycholog a speciální pedagog pracuje v projektu Šablony II (č. 0011180) a Šablony III (č. 
0018754).  

Speciální vzdělávací potřeby 
Péče o žáky se SVP je zajišťována prostřednictvím třídních učitelů, evidence je u třídních učitelů kontrolována 2x roč-

ně. Jsou stanovena rámcová kritéria hodnocení žáků se SVP. Žáci jsou hodnoceni dle doporučení PPP individuálně 

v závislosti na stupni obtíží, snaze a míře vlastního pokroku.  

Během roku probíhají konzultace s třídními učiteli, rodiči, SPC a PPP. Výchovní poradci kontrolují připravené plány 

pedagogické podpory (PLPP), individuální vzdělávací plány (IVP), poskytují TU metodickou pomoc a účastní se pře-

dávání IVP rodičům. Konzultují IVP s poradnami a podílí se na vyhodnocování realizace IVP. Dále se účastní zasedání 

výchovných komisí. 
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Výchovné poradenství – 1. a 2. stupeň 
 

1. stupeň 

 

2. stupeň 

PO1 26 

PO2 19 

PO3 12 

IVP 12 

IVP5 - N 2 

PLPP 0 

PSPP1 14 

PSPP2 3 

PI1 0 

PI2 0 

pomůcky 17 

Asistent 
9AP pro 10 

žáků 
 

PO1 25 

PO2 40 

PO3 14 

IVP 26 

IVP5 - N 3 

PLPP 2 

PSPP1 10 

PSPP2 1 

PI1 17 

PI2 1 

pomůcky 15 

Asistent 
5AP pro 9 

žáků 
 

                         

        

Péče o žáky s SPU je zajišťována prostřednictvím třídních učitelů, evidence je u třídních učitelů kontrolována 2x ročně 

(září - říjen, leden - únor). V jazykové sekci jsou stanovena rámcová kritéria hodnocení žáků s SPU (úprava hodnocení 

diktátů a doplňovaček, zkrácené písemné práce, ústní přezkoušení, individuální písemné a ústní práce, pracovní listy). 

Žáci jsou hodnoceni dle doporučení PPP individuálně v závislosti na stupni obtíží, snaze a míře vlastního pokroku. 

 

Další činnost: 

Školení související s novými předpisy. 

Konzultace VP s rodiči na třídních schůzkách k SPU, ADHD a integraci.  

Písemná (elektronická) a telefonická komunikace s institucemi (OPPP Vyškov, PPP Brno, KPPP Brno, SPC, OSPOD). 

Konzultace s rodiči k IVP, PO, pedagogické intervenci. 

Průběžná konzultace s třídními učiteli. 

Zapisování do agendy ZŠ v ETK, vedení evidence, průběžná kontrola. 

Spolupráce se školní psycholožkou a speciální pedagožkou (PI, PSPP).        

                 

       

                                     PhDr. Hana Frimmerová 

             Mgr. Šárka Povolná 

 

 

Primární prevence  
Primární prevence Aktivity prováděné v hodinách, popř. v třídnických hodinách 

 3. r. - Cesta do školy 

 4. r. - Vztahy ve třídě 

 5. r. - Bezpečný internet a Facebook 

 6. r. - Spolupracující třída, rodina, škola 

 7. r. - Prevence kouření, šikany, zdravý životní styl, prevence anorexie 

 8. r. - Protidrogová prevence, první pomoc, šikana v kyberprostoru, vliv médií 

9. r. - Sexuální výchova, domácí násilí, protidrogová prevence, prevence pohlavních chorob a AIDS, volba 

povolání 

 

Jednorázové akce: 

Z důvodu mimořádných opatření byla většina naplánovaných jednorázových akcí zrušena nebo přesunuta na pozdější 

období. 
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Jednání s OSPOD (telefonicky, osobně) 

Záškoláctví: 8 (vysoká absence) 

Jednání s rodiči: 4 nežádoucí jevy 

Ostatní jednání: 10 (žáci), 8 (rodiče) 

 

Školení OPPP Vyškov: 

Setkání školních metodiků prevence on-line 

 

Spolupráce s organizacemi: 

OPPP Vyškov konzultace, školení 

OSPOD Slavkov u Brna 

Obvodní lékaři 

SH Vyškov 

PČR 

Dokumenty: 
Minimální preventivní program 

 

Propagace: 

Informační list (pro žáky šestých ročníků), Slavkovský zpravodaj 

 

Schránka důvěry: 

10 stížností – vyřešeny ve spolupráci s ředitelkou ZŠ 

2 x kladné vyjádření 

 

 

zpracovala: PhDr. Martina Tesaříková 

Kariérové poradenství 
 
1. Konzultace s rodiči žáků devátých tříd probíhaly v tomto školním roce formou On-line přes TEAMS v období (listo-

pad 2020 - duben 2021) 

2. Informační schůzka s rodiči žáků 9. ročníků před začátkem přijímacího řízení proběhla on-line leden 2021 

3. Informační schůzka s rodiči žáků, kteří se hlásili na víceletá gymnázia, před začátkem přijímacího řízení proběhla on-

line leden 2021 

4. V době (duben- červen 2021) probíhaly individuální schůzky s žáky, kteří se účastnili druhého a třetího kola přijíma-

cího řízení.  

 

Počty žáků přijatých a odcházejících po absolvování povinné školní docházky (9. a 8. ročníků)  

9. ročník  celkem žáků 
maturitní 

obory  učební obory  gymnázia 
maturitní 

obory  učební obory  

9.A 28 21 7 4 75,00% 25,00% 

9.B 22 16 6 5 72,73% 27,27% 

9.C 26 21 5 5 80,77% 19,23% 

celkem  76 58 18 14 76,32% 23,68% 

       

8. ročník  celkem žáků 
maturitní 

obory  učební obory  gymnázia 
  8.A 1 0 1 0 
  8.A 1 0 1 0 
  celkem  2 0 2 0 
   

Jeden žák z 9.B nedal škole vědět výsledek svého přijímacího řízení ani zda a kam si přihlášku na SŠ podal.  

 

Počty žáků přijatých a odcházejících na víceletá gymnázia 

7. ročník celkem žáků maturitní obory  

7.C 1 1 

celkem  1 1 
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5. ročník celkem žáků maturitní obory  

5.A 2 2 

5.B 0 0 

5.C 0 0 

celkem  2 2 
 

 

 

Spolupráce s jinými institucemi 

 ÚP Vyškov – obdrželi jsme pro žáky devátých ročníků Atlasy školství pro jihomoravský kraj 

2020/2021 

 příprava a zapojení do projektů - nerealizováno v tomto školním roce 

 kurzy, exkurze, přednášky, atd. - IPS ÚP Vyškov – nerealizováno z důvodu epidemiologických opat-

ření 

 

 

Zpracoval: Mgr. Martin Bauer 

6.2 Environmentální výchova 
 

- Dlouhodobé aktivity 

AKTIVITA ROČNÍK TERMÍN ODPOVÍDÁ 

Třídění odpadu – papír, plasty, sklo, elektroodpad všichni - třídní učitelé 

Péče o zeleň v prostorách školy 

 
1. – 9. roč - třídní učitelé 

Údržba okolí školy 

 
6. – 7. roč. - Šmerda 

Příprava žáků na biologickou olympiádu v kategorii   

C a D 
6. – 9. roč. ZRUŠENO 

Líznar, Šmerda,  

Svoboda, Turek  

 

 

Ekologický koutek 

AKTIVITA ROČNÍK TERMÍN ODPOVÍDÁ 

Péče o přírodní ekosystémy v okolí školy 6. – 8.  roč. - Líznar, Šmerda 

Péče o umělé ekosystémy v okolí školy 6. – 8.  roč. - Líznar, Šmerda 

 

 

 

Výstavy, exkurze, vystoupení 

AKTIVITA ROČNÍK TERMÍN ODPOVÍDÁ 

Zoo Brno – Pochybné suvenýry 

Zoo Brno – Čím se živí 

6. roč. 

7. roč. 

ZRUŠENO  vyučující 

 2. stupeň 

Zoo Zlín - Etologie 8. – 9. roč. ZRUŠENO Líznar 

Dopravní hřiště Vyškov 4. roč. ZRUŠENO Učitelé první stupeň 

Jezírko Brno - Soběšice 5. roč. ZRUŠENO Učitelé první stupeň 
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Antropos Brno 6. roč. ZRUŠENO Líznar 

Planetárium Brno 5. roč. ZRUŠENO Formánková, Matyášová 

Geologická exkurze - Lipka 8. roč. 

9. roč. 

ZRUŠENO učitelé 2. stupeň 

Burza minerálů Tišnov 9. roč. ZRUŠENO Líznar 

Krásensko – pobytový výukový program 6. roč. ZRUŠENO Šmerda 

 

 

Vycházky 

AKTIVITA ROČNÍK TERMÍN ODPOVÍDÁ 

Příroda v různých ročních obdobích 1. st. Průběžně vyučující prvního stupně 

Ekosystém lesa 6. – 7.  roč. Průběžně Líznar, Šmerda, Svoboda,  

Ekosystém rybníka 6. – 7. roč. Průběžně Líznar, Šmerda, Svoboda,  

Ekosystém polí a luk 6. – 7.  roč. Průběžně Líznar, Šmerda, Svoboda,  

Okrasné zahrady, parky 6. – 7.  roč. Průběžně Líznar, Šmerda, Svoboda, 

Slavkov ve středověku 7. roč. Květen Červinková 

Cyklovýlet 7. roč. Červen Líznar 

Sběr a určování hmyzu 6. roč. Červen Líznar, Svoboda 

Fyziologické procesy v našem těle 8. roč Květen – Červen Líznar, Kalášková 

Ekologické problémy v našem okolí 9. roč. Květen – Červen Líznar, Kalášková, Svoboda 

 

 

Projekty 
Ekologie ve výtvarné výchově 1. - 5. roč. průběžně vyučující prvního stupně 

Časopis 21. století  2. stupeň - Líznar 

Herbář – rostliny Slavkovska 7. roč. Duben - Červen Líznar 

Recyklohraní 1.-9. roč. průběžně třídní učitelé 

Pohybové aktivity – 9. ročník 9. roč. 06/21 Žižlavský, Bauer 

Péče o exotického živočicha 7. roč. průběžně Líznar 

Vysokohorská turistika 

Lyžařský výcvik – Horní Bečva 

7. roč.  ZRUŠENO Žižlavský, Bauer 

 

 

Celoškolní projekty 

AKTIVITA ROČNÍK TERMÍN ODPOVÍDÁ 

Den Země 6. - 9. roč. ZRUŠENO Líznar 

vyučující 2. st. 

 

 

 

          Mgr. Petr Líznar 
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6.3 Školní akce, exkurze a výchovně vzdělávací zájezdy a další aktivity 
 

  1. stupeň - Výukové programy  

  

    14. 9., 16. 9.     Dopravní výchova Vyškov – 4. roč. 

    21.9.                 Příprava a realizace výstavy zahrádkářů 

    22. 9., 23. 9.     Po stopách brněnských pověstí – exkurze 5. roč. 

20. 4.               Více než jen med – 2. roč. 

21. 4.               Včelařův rok – 3. roč. 

23. 4                Včelařův rok – 4. roč. 

 

 

    On-line hodina o včelách přímo ve včelíně – ekosystémy – 4. roč. 

    Kniha povídek – ilustrace žáků k pověstem ( Slavkov a okolní vesnice) – 4. a 5. roč. 

 

    Pozorování a laboratorní práce v distanční výuce: 

 Velikonoční zvyky a tradice – 1. a 2. roč. – výroba velikonoční výzdoby, fotodokumentace 

 Dvouměsíční pozorování lidského těla v 5. roč. 

 růst vlasů a nehtů 

 délka spánku v distanční a prezenční formě výuky 

 výška postavy a váha 

 pocity (radost, strach, bolest) 

 jídelníček a pitný režim 

 

     Dvouměsíční pozorování přírody ve IV.A 

 klíčící semínko (čočka, fazole) 

 keře, stromy – zápis a fotografie 

Další akce 

 Příprava zahrádkářské výstavy – 18.9.2020 

 Zahrádkářská výstava – 21. 9. 2020 

 Mikulášská nadílka pro 1. stupeň – prosinec 2020 

 Pasování čtenářů 2.A,B – 18.12.2020 

 
 
Sportovní akce 

1. Plavání pro 2. a 3. ročník – z důvodu mimořádných opatření pouze 1 lekce 

 

Exkurze 
        - 

 

 

 

 

Ostatní 
1. Výstava zahrádkářů, výzdoba, návštěva – 1. stupeň, 6.  a 7. ročník 

2. Adaptační program pro 6. ročník – 6.A – 13. 10. 

3. Legionáři a Sokol – 9. ročník 

4. Ovoce do škol – 1. – 4. ročník 

5. Zápis do 1. ročníku – bez přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců 
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6.4 Školní projekty 
Vzhledem k mimořádným opatřením se ve školním roce 2020/2021 neuskutečnily. 

Projekty financované z EU a státního rozpočtu – viz kapitola 8. 

 

6.5 Účast v soutěžích a olympiádách 
 

Olympiáda – Konverzace v anglickém jazyce  

Školní kolo 5.  3. 2021 (on line) –  5 soutěžících:  

Karolína Kalašniková VII. C – postoupila do okresního kola 

Lucie Ptáčková VII. C  

Ondřej Kocich VI. B  

Alena Žemlová IX. C 

Julie Bajáková IX. B 

 

Okresní kolo 23. 3. 2021 (on line) – 2 soutěžící: 

K. Kalašniková VII. C – 1. místo 

Alena Žemlová 

 

Olympiáda – Český jazyk 

Školní kolo 29. 11. 2020 (on line) – 7 soutěžících: 

Anna Juráková IX. A – postoupila do okresního kola 

Lucie Ptáčková IX. B 

Julie Bajáková IX. B 

František Lučný IX. B 

Michaela Kocourková IX. A 

J. I. Saunders IX. A 

Nela Kudová IX. C 

 

Okresní kolo 26. 1. 2021 (on line) – 1 soutěžící: 

Anna Juráková IX. A – 6. místo 

 

Slavkovské memento 2021 

 

Tereza Zemánková VII. C – 3. místo 

František Lučný IX. B – 3. místo 

Markéta Konečná IX. B – čestné uznání 

Matematický klokan (1. – 9. roč.) 
- vlivem coronaviru se konal v 6. - 9. ročníku online 

6. - 7. ročník: 

1. Tomáš Tauchman VI.B – 78b – 65% 

2. Elena Ostrovská VII.A – 77b – 64,2% 

3. Viktorie Chladilová VII.A – 75b – 62,5% 

 

8. - 9. ročník: 

1. Joshua Iaian Saunders IX.A – 82b – 68,3% 

2. Anna Juráková IX.A – 80b – 66,7% 

3. David Hložek VIII.A 72b – 60% 

 

  

Pythagoriáda 
-  

Dějepisná olympiáda 

- 

Biologická olympiáda 

- 

Zeměpisná olympiáda 

- 
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6.6 Účast ve sportovních soutěžích 
 

 

Soutěže: 

V letošním školním roce nebyly školou pořádány žádné sportovní soutěže a závody. 

 

Žáci naší školy se zapojili do těchto soutěží: 

Glitter Stars  
16.9.2021 Summer online cheer cup 

20.12.2020 X-mas online cheer cup 

20.6.2021 Cheer cup 2021 - Praha - republiková soutěž – 12 medailí 

2 žákyně se dostaly do reprezentace ČR 

 

Florbal FBC Slavkov soutěž ČFBU  

 

Golf – Svratka celorepublikový turnaj škol, které mají v ŠVP Golf. Obsadili jsme 5. Místo – žáci 1. stupně 

 

6.7 Účast pedagogických pracovníků a školy na životě obce 
Mgr. Renáta Macharová – členka zastupitelstva města, členka Komise pro sport a volný čas mládeže, příprava veřej-

ných vystoupení žáků při prezentacích města.  

Příspěvky do Slavkovského zpravodaje. 

6.8 Spolupráce s rodiči 
1) V průběhu školního roku se uskutečnily dvě celoškolní schůzky s rodiči, v září 2020 schůzky s rodiči žáků 

1. ročníku, v červnu 2021 schůzky s rodiči budoucích prvňáčků. 

2) Pravidelné třídní schůzky proběhly dle plánu školy on-line formou. 

3) Školní přípravka ve spolupráci s rodiči budoucích prvňáků se nemohla z důvodu zákazu přítomnosti žáků na 

vzdělávání uskutečnit. 

4) Činnost Spolku rodičů a přátel školy. 

6.9 Spolupráce s dalšími subjekty ve městě 

S golfovým klubem 

V průběhu školního roku jsme opět využívali spolupráce s místním golfovým klubem. Golf je začleněn do předmětu 

tělesná výchova již od prvního stupně. 

O prázdninách probíhal prázdninový golf pod vedením pana učitele Žižlavského. 

Projekt České golfové federace „Se školou na golf“ – v rámci projektu účast na vícedenním golfovém turnaji v září 

2020,  garantem je pan učitel Žižlavský. 

Se Zámkem Slavkov 

Zámek Slavkov umožňuje našim žákům a učitelům ve svých prostorách vést netradičním způsobem výuku. Tematic-

kými celky jsou pravěk, baroko, dějiny Slavkova, napoleonské války a legionáři a 1. světová válka.  

S florbalovým klubem 

Družstvo starších a mladších žáků působí v ligových soutěží ČFBU. 

S dalšími organizacemi 

V rámci environmentální výchovy se svazem zahrádkářů, kteří nám pro účely výuky poskytují časopis Zahrádkář;  dále  

s TSMS.  

Pro dopravní výchovu využíváme pomoci odboru dopravy MěÚ a městské policie. 

Spolupráce s AŠSK – p. Žižlavský 

Spolupráce s cheerleadingovým týmem Glitter Stars 

Spolupráce s Golf Austerlitz, FBK Slavkov u Brna (p. Šícha) – družstvo mladších žáků, přípravky a elévů a jejich pů-

sobení v ligových soutěží ČFBU v sezoně 2020/2021 

Spolupráce s Českou florbalovou unií   
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Spolupráce s Vojenským historickým sdružením – R.Svoboda 

 

 

7 Hodnocení koncepčních záměrů 

Vzdělávací oblast 

Na druhém stupni je v každém ročníku vždy 1 sportovní třída, která se zaměřuje na golf, cheerleading, atletiku a florbal.  

Byly zahájeny práce na novém ŠVP (Nová informatika), vzhledem k distanční výuce byl vypracován dodatek 

k ŠVP – přesun některých výstupů stávajícího ŠVP  mezi ročníky.  

Vize školy 

 bude utvářena v součinnosti se zřizovatelem, s rodiči, pedagogy i žáky – zahájení činnosti žákovského parla-

mentu bylo odloženo na školní rok 2021/2022, stejně tak pravidelné schůzky širšího vedení školy 

 škola, ve které vládne systém s jasnými a jednoznačnými pravidly, důslednou kontrolou, a který je zaměstnanci 

a žáky chápán a dodržován – postupně je tato vize naplňována 

 škola, ke které mají žáci a rodiče respekt, ale z níž nemají strach – spolupráce s rodiči prostřednictvím Edupa-

ge, ankety pro rodiče a následná opatření 

 škola, v níž žáci získají především takové znalosti a dovednosti, které uplatní v životě – zahájeny práce na no-

vém ŠVP 

 škola, která je vybavena vším, co je potřebné ke kvalitnímu vzdělávání – postupně je škola vybavována mo-

derními učebními pomůckami a výpočetní technikou 

 škola náročná, ale vlídná a bezpečná – jde o dlouhodobý proces 

 

 

Materiálně technická oblast 

V tomto školním roce byly pro zlepšení výuky zakoupeny 3 interaktivní tabule s dataprojektory. Škola byla vybavena 

dávkovači dezinfekce a pracovnice úklidu odpovídajícími úklidovými prostředky. Zaměstnancům, kteří mají nárok na 

OOP, škola zakoupila příslušné OOP.  

Nového vybavení se dočkaly paní učitelky v kabinetu anglického jazyka a do skladu přibyly archivační skříně, ve kte-

rých jsou v souladu s platnou legislativou uloženy materiály určené k archivaci.  

Dvakrát v průběhu školního roku proběhlo čištění střešních žlabů na zanedbané střeše staré budovy. V době letních 

prázdnin byly vymalovány některé učebny ve staré budově školy a chodba v 1. patře. Z učebny cizích jazyků pro 1. 

stupeň vznikla plnohodnotná učebna. V červnu 2021 jsme museli odstranit havárii ohřívače teplé vody pro školní jídel-

nu. Stávající zařízení nebylo možné opravit, proto bylo nahrazeno novým. 

Do školní kuchyně byla zakoupena multifunkční varná pánev, která umožnila požádat o navýšení kapacity školní jídel-

ny.  

V červnu 2021 jsme předali staveniště dodavateli  rekonstrukce střešního pláště  nad novou budovou. Akce je plánová-

na na 120 dní. 

 

8 Projekty financované z EU a státního rozpočtu 

Ukončené projekty  

 

Název: Rozvoj kariérového poradenství na Vyškovsku – jak správně zvolit další vzdělávací cestu? 

Žadatel: Základní škola Vyškov, Nádražní 5, příspěvková organizace 

Rozpočet projektu: 6 700 348 Kč 

Struční obsah: Záměrem bylo vytvoření šesti Informačních poradenských center na školách na Vyškovsku, s cílem 

zajistit kvalitní kariérové poradenství žákům.  

Projekt byl ukončen v květnu 2012.. 

 

Název: Tvorba metodických materiálů a postupů pro zavádění angličtiny formou CLIL do vyučovacích předmětů 

2. stupně ZŠ 

Žadatel: Masarykova univerzita Brno, Pedagogická fakulta 

Rozpočet projektu: 15 355 286 Kč 

Stručný obsah: Cílem bylo vytvoření souboru metodických materiálů a metodických postupů pro zavádění prvků an-

glického jazyka (CLIL) do všech vyučovacích předmětů na 2. stupni ZŠ. Pilotní verze byla na školách testována a eva-

luována. Stav: projekt byl v listopadu 2012 ukončen. 

 

Název: Moderní škola 
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Žadatel: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okr. Vyškov 

Rozpočet projektu: 2 179 100 Kč 

Stručný obsah: Cílem projektu je pomocí nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání v základní škole. 

Stav: projekt má za sebou dva roky trvání, učitelé vypracovali metodické materiály a vzdělávali se, byla předána závě-

rečná monitorovací zpráva, schválena bez závad. V rámci projektu jsme zakoupili následující vybavení do školy: note-

booky pro učitele, dataprojektory a e-beamy (interaktivní tabule), software, jazykovou učebnu vybavenou sluchátky 

s centrálním ovládáním a novou počítačovou učebnu. V březnu se ve škole uskutečnila kontrola z MŠMT – bez závad. 

Projekt byl ukončen v dubnu 2014. 

 

Název: Vzájemně si pomáháme vzdělávat se 

Žadatel: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okr. Vyškov 

Rozpočet projektu: 2 441 795 Kč 

Stručný obsah: Projekt se zaměřuje na zlepšení studijních podmínek žáků se SVP formou speciálního vzdělávání peda-

gogů, na tvorbu nových učebních materiálů, na tvořivou práci samotných žáků a na zřízení nového volnočasového 

kroužku pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  

Stav: žádost byla schválena a projekt byl spuštěn od ledna 2013. Byla předána 3. monitorovací zpráva, schválena bez 

závad. V rámci projektu jsme zakoupili: 15 notebooků a 15 tabletů pro žáky 1. stupně a zajistili mobilní učebnu. Ve 

spolupráci s externí firmou jsme připravili a naprogramovali elektronické učebnice pro 1. – 6. ročník, předměty český 

jazyk, matematika a angličtina. tyto učebnice jsou spustitelné v prostředí iOS, Android a internetovém prohlížeči. 

Projekt byl ukončen v prosinci 2014. 

 

Název: Školní přírodní zahrada 

Žadatel: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okr. Vyškov 

Rozpočet projektu: 70 000 Kč 

Stručný obsah: Projekt je zaměřen na dokončení úprav na školním dvoře, ze kterého vznikne venkovní učebna envi-

ronmentální výchovy. V rámci projektu vznikne bylinková spirála, ukázkové vyvýšené záhony, smyslový chodník, 

informační tabule k přírodním prvkům (jezírko, hmyzí hotel, chodník, záhony, stromy a keře) a pracovní listy pro žáky. 

Projekt byl ukončen v květnu 2014. 

 

Název: Příroda v mé školní tašce (The nature in my Schoolbag) – Comenius 

Žadatel: Turkiye Komur Isletmeleri Ilkogretim Okulu, Bursa, Turecko 

Rozpočet projektu 13 200 €. 

Stručný obsah: Jedná se o mezinárodní projekt, do nějž je zapojena škola z tureckého města Bursa a škola z bulharského 

města Mezdra. Projekt je zaměřen na environmentální výchovu.  

V rámci projekt jsme zakoupili vybavení do školy pro výuku environmentální výchovy a dvakrát vycestovali do škol 

zapojených v projektu. V říjnu 2013 jsme přijali hosty z našich partnerských škol u nás. Navštívili jsme v Praze sklení-

ky Fata Morganu, pracoviště Jezírko Lipky Brno, archeoskanzen Modrá a jeden den byl věnován společným činnostem 

u nás ve škole. Projekt byl ukončen v červenci 2014. 

 

Název: Podpora přírodovědnému vzdělávání v Jihomoravském kraji 

Žadatel: I. Německé zemské gymnázium, základní škola a mateřská škola o.p.s. 

Stručný obsah: Jedná se o spolupráci mezi naší školou a gymnáziem při přírodovědném vzdělávání našich žáků. Ti se 

zúčastní výukových hodin ve vybavených laboratořích gymnázia. Výuku společně připravují učitelé obou škol. Spolu-

pracujeme v předmětech fyzika a zeměpis. Projekt byl ukončen v červnu 2015. 

 

Název: INTERES – Informační technologie realizované spoluprací 

Žadatel: Masarykova univerzita Brno 

Rozpočet projektu pro naši školu: 676 898 Kč. 

Stručný obsah: Jedná o spolupráci mezi 34 školami na využívání dotykových zařízení. Cílem projektu bylo vzdělávat 

pedagogy a naučit je tato zařízení ovládat a pracovat s nimi tak, aby je mohli sami používat ve výuce. Součástí vzdělá-

vání byly i oborové didaktiky. Projekt byl ukončen v září 2015. 

 

Název: S Evou a Edou zdravě a bezpečně 

Žadatel: Regionální poradenské a vzdělávací centrum Akademie J. A. Komenského o. s. 

Stručný obsah: V rámci projektu byly vytvořeny metodické materiály zaměřené na zdravý životní styl a materiály pro 

bezpečnost v silničním provozu. Kromě metodických materiálů se zúčastnil výuky TV rehabilitační pracovník, který se 

zaměřil na prevenci správného držení těla. Pro bezpečnost v silničním provozu jsme realizovali dva projektové dny na 

cvičném dopravním hřišti. Obdrželi jsme pingpongový stůl, kolečkové brusle, koloběžky a přenosný basktbalový koš a 

míč. Projekt byl ukončen v červnu 2015. 

 

Název: Technické dovednosti 57 

Žadatel: Základní škola Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, okr. Vyškov 

Rozpočet projektu: 204.112 Kč 
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Stručný obsah: Rozvoj technického vzdělávání na základní škole. Minimálně 15 žáků vyrobí vlastní výrobek pod vede-

ním kvalifikovaného učitele podle nákresu. Během práce budou vytvářeny portfolia žáků, které budou obsahovat zá-

znam z průběhu výrobku a sebehodnocení žáka. Projekt byl ukončen v prosinci 2015. 

 

Název: Inkluze v ZŠ Slavkov Komenského 

Žadatel: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Rozpočet projektu: 1.430.910 Kč 

Stručný obsah: Cílem projektu bylo zřídit místo školního psychologa a speciálního pedagoga, zřídit vyučovací hodiny 

pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem a zajistit jejich přípravu na výuku. Projekt byl ukončen v lednu 

2019. 

Vzhledem ke skutečnosti, že projekt nebyl realizován v plném rozsahu (výstupy za 51 138 Kč) a navíc nebyly vyčerpá-

ny finanční prostředky za zrealizované šablony (146 566,22 Kč),  musela škola v rámci finančního vypořádání vrátit 

uvedené finanční prostředky ve výši 197 704,22 Kč. 

 

 

Název: Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

Žadatel: Karlova univerzita Praha, naše škola je partnerem projektu 

Stručný obsah: Cílem projektu je vytvořit partnerství mezi akademiky a školami tak, aby docházelo k přenosu informací 

ze škol k akademikům a naopak. Naše škola se podílí na části týkající se informační gramotnosti. Partnery Projektu jsou 

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Masarykova univerzita, Technická univerzita v Liberci a META, o.p.s. a 

vybrané základní a střední školy z České republiky. Projekt byl ukončen v prosinci 2019.  

 

Název: Inkluze II v ZŠ Slavkov Komenského 

Žadatel: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Rozpočet projektu: 2.165.601 Kč 

Stručný obsah: Cílem projektu bylo udržet místo školního psychologa a speciálního pedagoga, zřídit vyučovací hodiny 

pro doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zapojit ICT technika do výuky a zlepšit vzdělávání ve školní 

družině. Projekt měl být ukončen v lednu 2021, ale vzhledem k přerušení výuky v březnu 2020 bylo požádáno o jeho 

prodloužení do května 2021, dále pokračuje jeho udržitelnost. 

 

Probíhající projekty 

 

Název: Inkluze III v ZŠ Slavkov Komenského 

Žadatel: Základní škola Komenského Slavkov u Brna, příspěvková organizace 

Rozpočet projektu: 1.127.212 Kč 

Stručný obsah: Cílem projektu je udržet místo školního psychologa a speciálního pedagoga, zřídit vyučovací hodiny pro 

doučování žáků ohrožených školním neúspěchem,  realizovat projektovou výuku. Projekt bude realizován do února 

2023. 

 

 

9 Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2015/16 proběhla ve škole inspekční činnost České školní inspekce a to ve dnech 6. – 8. října 2015. 

Inspekční činnost byla zaměřená na: 

  

1) hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů, 

2) kontrolu školního vzdělávacího programu, 

3) kontrolu školního řádu a vnitřních řádů, 

4) zajištění BOZ žáků při vzdělávání a při poskytování školských služeb 

5) opatření k minimalizaci rizik školních úrazů, 

6) kontrolu evidence úrazů, včetně zasílání záznamů o úrazech 

 

Hodnocení školy bylo zaměřeno na: 

a) rovnost příležitostí ke vzdělávání 

b) vedení školy 

c) předpoklady pro řádnou činnost školy 

d) průběh vzdělávání 

e) partnerské vztahy s vnějším okolím 

f) dosahování úrovně klíčových kompetencí prostřednictvím vzdělávacího obsahu 
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g) výsledky vzdělávání žáků 

h) ekonomické a materiální předpoklady 

 

 

Celkové hodnocení: 

K bodu 1) – v posuzovaných oblastech převažuje očekávaná úroveň. Materiální a finanční podmínky dosahovaly výbor-

né úrovně. U žáků se SVP na 2. stupni doporučuje inspekce zlepšit uplatňování aktivních metod a forem práce. 

K bodům 2) – 6) nebylo zjištěno porušení zákona v dané oblasti. 

 

Od posledního inspekčního hodnocení v roce 2009 došlo k rozšíření činnosti školy o školní klub, k navýšení počtu žáků 

školy, ke změně ve školním vzdělávacím programu, ke zlepšení materiálních podmínek vzdělávání, k navýšení prostřed-

ků ICT. 

Škola si udržela dobrou úroveň vzdělávání. 

 

Škole nebyla uložena žádná nápravná opatření. 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla on-line tematická inspekce a to ve dnech  10. a 12. 3.2021. Inspekční činnost 

byla zaměřená na on-line výuku. 

 

Inspekce se zabývala řízením on-line výuky, komunikací s rodiči, zpětnou vazbou na požadavky rodičů a samotnou on-

line výukou. Inspektoři navštívili celkem 18 hodin výuky. 

 

Z inspekce nebyl vyhotoven zápis, ale poznatky sloužily jako podklady pro zprávu o distančním vzdělávání na ZŠ a SŠ.  

 

10 Hospodaření školy za rok 2020 

Viz přílohy – kapitola 12 

11 Odborová organizace 

 

Ve škole byla založena v roce 2008 odborová organizace.  

Kolektivní smlouva byla podepsána v lednu 2010 a vstoupila v platnost 1. února 2010 a každoročně se obnovuje. 

V říjnu 2019 došlo ke změně předsedkyně odborové organizace. Předsedkyně odborové organizace je pravidelně zvána 

na porady vedení školy. S odborovou organizací jsou pravidelně projednávány změny vnitřního platového předpisu, 

plán školy a DVVP a některé další dokumenty školy. 

 

 

12 Přílohy 

 

Příloha č. 1 – výsledky vzdělávání za rok 2020/21 

Příloha č. 2 – zpráva o činnosti a hospodaření 


