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1.0

Základní charakteristika školy:

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:
Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace

1.2 Zřizovatel školy: Městská část Brno – Vinohrady, Velkopavlovická 25, Brno
1.3 Ředitel školy: PaedDr. Ilona Sokolová
1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:
úplná základní škola s přípravnou třídou, 1. a 2. stupněm, školní družinou a školní kuchyní

1.5. Vedení školy:
PaedDr. Ilona Sokolová – ředitelka školy
Mgr. Zdenka Čechová – statutární zástupkyně ředitelky školy,
zástupkyně ředitelky školy pro 1. st. a ŠD
PaedDr. Jiří Boudný – zástupce ředitelky školy pro 2. st., výchovný poradce
Mgr. Dagmar Vágnerová – preventista SPJ
Jana Dvořáková – vedoucí školní kuchyně
Roman Trčka – vedoucí správy
Eva Slezáková – ekonom školy

1.5 Kontakty:
telefon: 544 210 893
datová schránka: y7wmjpz
e-mail: info@zsmutenicka.cz
http:
www.zsmutenicka.cz

1.6 Úplná/neúplná škola
Počet
tříd

Počet
ročníků

Přípravná třída

1

1

15

15

1. stupeň

10

5

264

26,4

2. stupeň

7

4

120

17,14

17

9

384

22,58

Celkem

Počet žáků Průměrný počet
žáků na třídu

2

Kapacita

800

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.)
Datum zřízení: 1. 11. 2005
Předseda a členové ŠR:
předseda - PaedDr. Jiří Boudný
členové – Mgr. Jiří Karásek, RNDr. Bohumil Pokorný, CSc., Ing. Pavel Surý, Martina Kočí,
Mgr. Radoslav Novák, Luboš Procházka, Naděžda Niziolová, Mgr. Helena Prášková

1.8 Školní vzdělávací program
Název vzdělávacích programů

Číslo jednací

Ročník

ŠVP pro PT ZŠ, Brno, Mutěnická 23
ŠVP pro ZV ZŠ, Brno, Mutěnická 23
ŠVP pro ZV ZŠ, Brno, Mutěnická 23

ZSMUT 00521/2017
775/2007
ZSMUT 00464/2013

Přípravná třída
6. - 9. ročník
1. - 5. ročník

Jiné specializace, zaměření:
Prvky daltonské výuky 1.- 9. ročník

1.9 Zařízení školního stravování
Typ jídelny- dle výkazu Z 1701

Počet

Počet strávníků
děti
zaměstnanci školy a vlastní
ostatní*
a žáci
důchodci
Vývařovna s výdejnou (L11)
1
402
54
113
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy)

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu):
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

6
4,6

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy
ŠD
celkem

počet
oddělení
7

počet dětí

počet vychovatelů

kapacita

192

7

250

Z činnosti ŠD:
V letošním školním roce byly děti rozděleny do sedmi oddělení. Pět oddělení je plně zařízených
a vybavených jako samostatné herny školní družiny. Dvě oddělení starších dětí využívaly třídy
a prostory s vybaveným daltonským koutkem na chodbě. Všechna oddělení měla podle potřeby
k dispozici také školní zahradu, hřiště, tělocvičny, prostory školní kuchyňky, multimediální učebnu a
počítačovou učebnu. Daltonský koutek na chodbě sloužil i ke klidovým činnostem, např. k malování,
stolním hrám, četbě. V případě nepříznivého počasí aktivní odpočinek dětem nahradila šplhadla, žebřiny,
stolní tenis a velmi oblíbené molitanové stavebnice. Převážná část pobytu dětí ve školní družině byla
zaměřena na aktivní odpočinkovou činnost v přírodě, např. na školní zahradě s hřištěm s novými
prolézačkami, horolezeckou stěnou a odpočinkovým domečkem, na školním hřišti uzpůsobeném pro
lehkoatletické disciplíny a míčové hry nebo na přírodovědných vycházkách do Akátek. V teplých
červnových dnech využívaly děti k osvěžení a otužování nadzemní bazén.
Ve školní družině pracovalo také několik zájmových kroužků zaměřených na logopedickou prevenci,
seznámení s netradičními výtvarnými technikami, moderními deskovými hrami a základními pravidly
stolního tenisu. Rozvíjely manuální zručnost, pohybové vlastnosti a dovednosti, logické myšlení,
komunikační schopnosti a zdravou ctižádost.
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V letošním školním roce jsme opět připravili pěvecká, dramatická a taneční vystoupení pro jubilanty
vinohradského Senior klubu. Díky zájmovým kroužkům i úspěšným jednotlivcům jsme se ve větší míře
úspěšně prezentovali i na veřejnosti – v rámci Vinohrad, obvodu i města.

Přehled příležitostných činností a zájmových kroužků
Termín

Činnost

Vychovatelka

Poznámky

Zájmové kroužky
Výtvarné tvoření
Deskové hry
Stolní tenis
Skřítek Povídálek

H. Blažková
N. Niziolová
I. Levová
D. Fleková

1.
2.
2.
0.

Příležitostné činnosti
Září

Malování na chodník - ,,Vodní svět“
Den seniorů
Den bez aut – jízda zručnosti na kole 3. – 5. třída
Výstava hub

D. Mušková
H. Blažková
I.Levová
H. Blažková, D. Fleková

Říjen

Halloween párty
Tady bydlím já - projekt
Senior klub
Knihovna – cesta za dobrodružstvím - projekt
Moderní hlavolamové hry a hry pro 1 hráče - celoročně
Spaní ve škole s brněnskými strašidly

všechny vychovatelky
D. Fleková
I.Levová
D. Fleková
N. Niziolová
D. Fleková

Listopad

Martinský lampiónový průvod
Senior klub

I. Levová + vych.
D. Fleková

Prosinec

Mikulášské sportovní odpoledne v tělocvičně
Návštěva kouzelníka
Vánoční pásmo v Klubu Slováků
Senior klub
Vánoce v kuchyňce – pečení, zdobení perníčků
Vánoční besídky s nadílkou
Silvestrovské občerstvení - obložené minichlebíčky

H. Blažková, I. Levová
M. Novotná, L. Kohnová
H. Blažková
H. Blažková
H. Blažková
všechny vychovatelky
N. Niziolová

Rychlostní závody na bobech
Týden informačních technologií - 2. třídy
Soutěž v moderní deskové hře ,,Umí prase lítat?“
Senior klub
Život na póĺech - projekt
Obrázek týdne – výtvarná soutěž

H. Blažková, I. Levová
H. Blažková,N. Niziolová
N. Niziolová
N. Niziolová
H. Blažková
D. Fleková

Únor

Zimní olympiáda – činnosti a aktivity k ZOH
Superstar ŠD – školní kolo
Senior klub
Masopustní karneval

všechny vychovatelky
N. Niziolová
I. Levová
H. Blažková, I.Levová

Březen

Superstar ŠD – obvodní kolo
Paralympiáda – soutěž v netradičních disciplínách
Turnaj ve stolním tenise
Senior klub

N. Niziolová
N. Niziolová
I.Levová
M. Novotná

Leden
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ZK

ZK
ZK

ZK

ZK

–
–
–
–

5.
5.
5.
1.

tř.
tř.
tř.
tř.

Duben

Květen

Květen,
červen
Červen

Superstar – městské kolo
Jak se cítím – projekt , etická výchova
Dárky k zápisu do 1. třídy
Velikonoční tvoření, zvyky, tradice
Stardance – taneční soutěž

N. Niziolová
D. Fleková
H. Blažková
všechny vychovatelky
H. Blažková, I. Levová

Den Země – kvízy, spojovačky, tvoření podle věku dětí
- úklid školní zahrady a hřiště
Sférické kino ,,Dream to fly“ – 3. – 5. třída
DV - Řidičské průkazy, Na všech cestách bezpečně
Závody na kole – 0. – 2. třída
Senior klub
MTF ŠD a ŠK
Výroba čarodějnic - soutěž
Čarodějnický rej

všechny vychovatelky
všechny vychovatelky
N. Niziolová
H. Blažková, N. Niziolová
H. Blažková, I. Levová
L. Kohnová
N. Niziolová, H. Blažková
M. Novotná
H. Blažková, I. Levová

Senior klub
Lehkoatletická olympiáda ŠD – školní a obvodní kolo
Duchové v našem oddělení - soutěže
Pondělí s mobilními telefony a tablety – vzájemné
představení, doporučení her a aplikací – 4., 5. třída

I.Levová
N. Niziolová +vych.
H. Blažková
M. Novotná

Senior klub
Taneční párty u bazénu

H. Blažková
H. Blažková, I. Levová

ZK

Vypracovala Naděžda Niziolová, vedoucí MS

1.12 Školní klub, který je součástí školy
ŠK
počet oddělení
celkem
0
Z činnosti ŠK:

počet dětí
0

počet vychovatelů
0

Kapacita
0

2.0 Údaje o pracovnících školy
2.1

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

%

38,57/41
38,57/41

94
94

Celkový počet pedagogických pracovníků
z toho odborně kvalifikovaných

2.1.1. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1
2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 6
2.1.3 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2
2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 14
Veřejně prospěšní pracovníci: 2
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2.2 Věkové složení učitelů
Věk

Učitelé
Muži
2

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

2
1
5

Ženy
10
5
12
3
30
2

2.3 Školní asistenti
Počet celkem (přepočtený/fyzický):
z toho a) asistent pedagoga: 4,75/8
b) osobní asistent: 0
c) školní asistent: 0
d) mentor: 3/3

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících
pracovníků školy
Typ kurzu
Zdravotní,BOZP,PO
Přírodní vědy
Práce s talenty, projektová výuka,
poradenství, spolupráce
Inkluze do škol
Prevence násilí, subkultury

Počet zúčastněných
pracovníků
0
1/1
2/2
2/2
0
5

Celkem
Typ kurzu
Pedagogika, psychologie
Cizí jazyky
Umění, estetika
Speciální pedagogika, SVPU
Informatika, PC, SIPVZ
Společenské vědy
Legislativa, řízení, ekonomie
Sport, TV, turistika
Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů
Alternativní pedagogika
Přírodní vědy
Technické vědy
Český jazyk a literatura
Zdravotnictví, BOZP, PO
Koordinace ŠVP
Inovativní vzdělávání

Počet kurzů/Počet
zúčastněných pracovníků
3/7
4/4
1/1
5/6
2
0
3/4
0
1/1
0
0
0
2/2
0
0
6/4
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání
3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.

Počet žáků Prospělo s
vyznamenání
54
51
51
38
57
43
47
24
56
37

Prospělo

Neprospělo

Opakuje

2
13
13
21
18

0
0
0
0
0

0
0
1
1
1

Neklasifiko
ván
0
0
0
0
0

Celkem za I. stupeň

265

193

67

0

3

0

6.
7.
8.
9.

34
26
34
26

20
8
15
8

12
17
18
17

0
0
1
0

0
0
0
0

Celkem za II.
Stupeň

120

51

64

4

0

0
0
0
0
0

Celkem za školu

385

244

131

6

0

3.2

0

Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování

Počet

2
3

% z počtu všech žáků
školy
1,30
0,52

5
2

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 54
průměr na jednoho žáka: 0,136
3.4.
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Gymnázium

SOŠ

4 leté studium

6 leté studium

8 leté studium

1

0

6

Počty přijatých žáků

3.6 Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník/5.ročník
Celkem

SOU

Počet žáků

%

26
6
32

6,75
1,56
8,31
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 28
Důvody: přestěhování, změna školy
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 21
Důvody: přestěhování, změna školy

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí
4.1

Kontroly provedené Českou školní inspekcí:

a) Hodnocení podmínek, průběhu a výsledku vzdělávání poskytovaného základní školou a školní
družinou podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. B) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.
Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními
předpisy a rámcovým vzdělávacím programem podle ustanovení § 174 odst. 2písm. C)
školského zákona.
b) Mediální výchova, dotazníkové šetření.

4.2

Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:

Nápravná opatření nebyla stanovena. Doporučení ČŠI jsou plněna.

4.3

Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:

a) Provedení průběžné kontroly se zaměřením na hospodaření s finančními prostředky fondu
kulturních a sociálních potřeb, a to zejména v souvislosti s dodržováním platné legislativy a
včasným a přesným zaznamenáváním prováděných operací v příslušných evidencích.
b) Provedení průběžné kontroly na využití finančních prostředků poskytnutých z rozpočtu
statutárního města Brna v roce 2016
c) Veřejnoprávní kontrola z úrovně Statutárního města Brna, Městské části Brno – Vinohrady;
hospodaření PO – 15. 11. 2017 až 15. 1. 2018
d) Veřejnoprávní kontrola z úrovně Statutárního města Brna, Městské části Brno – Vinohrady;
řídící kontrola, kontrola hospodaření se svěřeným majetkem, vedení účetnictví, doplňková
činnost PO, ostatní oblasti činnosti PO (audit) – 9. 11. 2017 až 31. 1. 2018

4.4
ad
ad
ad
ad

Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:
a) Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla stanovena.
b) Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla stanovena.
c) Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla stanovena.
d) Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla stanovena.

5.0 Výkon státní správy
/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./

5.1 Rozhodnutí ředitele
Počet rozhodnutí
11
2
101

Odklad povinné školní docházky
Dodatečné odložení povinné školní docházky
Jiné
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Počet odvolání

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání
6.1 Údaje o odborných pracovnících
6.1.1 Počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet
1
1

kvalifikace, specializace
Výchovné poradenství

dosažené vzdělání
Vysokoškolské
Vysokoškolské

úvazek

kvalifikace, specializace

dosažené vzdělání

školní psycholog
školní speciální pedagog

6.1.2 Věková struktura
do 35let

36 – 50 let

výchovný poradce
školní metodik
prevence
školní psycholog
školní speciální
pedagog

6.1.3

51 let–a více/z toho důchodci
1
1

Další vzdělávání poradenských pracovníků
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků
výchovný poradce:
školní metodik prevence:

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):
Dotace MŠMT plavání: 28.840,- Kč
Projekt OP VVV „Šablony“ . Projektová škola: 1.064.814,- Kč

6.2.2

Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné)
Zřizovatel MČ Brno – Vinohrady: 3.450.000,-Kč
MMB – dotace na plavání: 32.000,-Kč

6.3 Individuální integrace - podpůrná opatření 3 stupeň – asistent nebo
sdílený asistent
Typ postižení
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
ADHD
Poruchy učení

Ročník
2.
3.
4.
5.
6.

Počet žáků
3
1
1
3
1
0
9

Stupeň podpůrného opatření
3
3
3
3
3

Celkem
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6.4 Skupinová integrace
Typ postižení
Celkem

Ročník

Počet žáků
0

0

Stupeň podpůrného opatření
0

7.0 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Přehled činnosti MZ 1. – 5. roč. a přípravné třídy
Členové MZ:
0.A
Libuše Kroupová
I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
IV. A
IV. B
V. A
V. B

Dana Vrábová
Drahomíra Burýšková
Veronika Levová
Dana Zvařičová
Magda Střelská
Irena Klevetová
Dagmar Vágnerová
Tereza Kučerová
Lucie Doláková Šabatková
Ludmila Dofková

Přehled uskutečněných akcí:
Měsíc
Září

Přehled činnosti
Fotografování žáků 1. ročníku do MF dnes
Schůzka MŠP, PPP Sládkova
Akátky – běh za zdravím

Učitel
TU 1.ročník
p. uč. Vágnerová
TU 1.stupeň

Říjen

Knihovna – Pasování prvňáčků, I.A, I.B
Knihovna – Roční období, II.A, II.B
Dopravní výchova, dh Riviéra, IV.A, IV.B
Preventivní program „Netiketa“, V.A, V.B
Školení BOZP „Jak postupovat při školním úrazu“
Branný den, požární poplach
Ukázková lekce „In balance“, 2. - 4.ročník
„Abeceda peněz“, projekt ČS, IV.B

p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
p. uč. Levová, p. uč. Zvařičová
p. uč. Vágnerová, p. uč. Kučerová
p. uč. Dofková, Doláková Šabatková
všichni učitelé
TU 1.stupeň
p. uč. Kučerová

Přípravná třída:
Žáci přípravné třídy 0. A se zapojili do výuky podle Školního vzdělávacího programu č.j.
ZSMUT00521/2011. V realizovaných blocích se žáci seznámili se svými spolužáky a se školním
prostředím.
Využívají vycházek do okolní přírody, sbírají přírodniny a vyrábí z nich obrázky, procvičují jemnou
motoriku.
Náplní vyučovacích hodin je podzimní příroda. Formou povídání a kreslení se seznamují např. s prací
na poli a na pozemku, rozlišují ovoce a zeleninu, povídají si o našich ptácích.
V odpoledních hodinách využívají provoz ŠD, kde pobývají společně s ostatními žáky.
Od 1. 11. 2017 dochází ke změně organizace práce metodického zařízení
1. MZ 1. - 3. roč. a přípravné třídy – koordinátorka Mgr. Magda Střelská
2. MZ 4. - 5. roč. – koordinátorka Mgr. Dagmar Vágnerová
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Členové MZ 1. – 3. roč.
0.A

I. A
I. B
II. A
II. B
III. A
III. B
Měsíc
Listopad

Libuše Kroupová
Dana Vrábová
Drahomíra Burýšková
Kristýna Stejskalová
Dana Zvařičová
Magda Střelská
Jana Řiháková
Přehled činnosti
Návštěva v MŠ Velkopavlovická – Podzimní vyrábění, I. B
Návštěva knihovny - Čtvero ročních dob, II. A, II. B
Návštěva knihovny – Brno v pověstech, III. A, III. B
Návštěva knihovny – Opičky Rozárka, I. A
Návštěva knihovny – Vánoce, I. B
Obvodní kolo ve šplhu – 3. – 5. ročník
ČEPS up – florbal – 3. – 5. ročník
Screeningové vyšetření zraku
Seminář: Orientační logopedické vyšetření a další možnosti
rozvoje komunikačních schopností
Městské kolo ve šplhu – 3. – 5. ročník
Výukový program - České tradiční Vánoce, I. A
Vánoční fotografování, 1. stupeň
Česko – anglické divadlo - Puss in boots, III. A, III. B
Výukový program - Hasík, I. A, I. B, III. A, III. B

Učitel
p. uč. Burýšková
p. uč. Levová, p. uč. Zvařičová
p. uč. Střelská, p. uč. Novotná
p. uč. Vrábová
p. uč. Burýšková
p. uč. Kučerová
p- uč Urubčík
p. uč. Střelská
P. uč. Kroupová

Návštěva knihovny - Klasické pohádky pro děti, II. A
Výukový program v planetáriu - Vzhůru nohama, I. A, I. B
Výukový program - Betlémský příběh, II. A, II. B
Návštěva v MŠ Velkopavlovická – Vánoční vyrábění, I. B
Divadlo Radost - Husovický Betlém, III. A, III. B
Výukový program - Hasík, II. A, II. B
Návštěva knihovny – Opička Rozárka, I. B

p. uč. Střelská
p. uč. Vrábová
tř. učitelé
p. uč. Střelská, p. uč. Řiháková
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková, p. uč.
Střelská, p. uč. Řiháková
p. uč. Stejskalová
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
p. uč. Stejskalová, p. uč. Zvařičová
p. uč. Burýšková
p. uč. Střelská, p. uč. Řiháková
p. uč. Stejskalová, p. uč. Zvařičová
p. uč. Burýšková

leden

Divadlo Radost – Mach a Šebestová
Bruslení v Salesku, III. A

p. uč. Střelská, p. uč. Řiháková
p. uč. Střelská, p. uč. Musil

únor

Jarní fotografování, 1. stupeň
Olympijský festival na výstavišti Brno, III. A
Bruslení v Salesku, III. B

tř. učitelé
p. uč. Střelská, p. uč. Musil
p. uč. Musil, p. uč. Vágnerová, p. uč.
Kučerová
tř. učitelé
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
p. uč. Stejskalová, p. uč. Zvařičová
p. uč. Střelská, p. uč. Řiháková

prosinec

Výukový program s LEGO kostkami, I. – III. ročník
Výukový program Prevence zubního kazu, I. A, I. B
Návštěva knihovny „ Práce snů“, II. A, II. B
Seminář „Společné vzdělávání“
březen

Návštěva předškoláků z MŠ Velkopavlovická, I. B
Seminář „Práce s diferencovanou třídou v Aj“
Návštěva v MŠ Velkopavlovická, I. B
Výukový program „Svátky jara“ – Louka, I. A

duben

Návštěva předškoláků z MŠ Prušánecká, I. A, I. B
Mc Donald´s cup, I. – V. ročník
Vybíjená, III. – V. ročník
Výukový program „Pomáháme zvířatům“, 1. stupeň
Zápis dětí do prvních tříd
Divadlo Bolka Polívky – „Obušku z pytle ven“, III. A, III. B
Návštěva předškoláků z MŠ Sněhurka
Seminář "Týmová práce v inkluzivní třídě, strategické postupy
při začleňování dětí se SVP"
Výukový program Policie ČR, O. A, I. A, I. B
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p. uč. Burýšková
p. uč. Řiháková, p. uč. Doláková
Šabatková
p. uč. Burýšková
p. uč. Vrábová
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
p. uč. Střelská, p. uč. Musil
p. uč. Střelská
tř. učitelé
učitelky 1. stupně
p. uč. Střelská, p. uč. Řiháková
p. uč. Zvařičová
p. uč. Střelská, p. uč. Řiháková
P. uč. Kroupová, p. uč. Vrábová, p. uč.

Burýšková

květen

II.A a III.B, ŠvP, Sněžné -Milovy

p. uč. Stejskalová, p. uč. Řiháková, p.
vych. Blažková, p. uč. Závodníková, p.
uč. Boudný, p. uč. Musil
p. uč.Zvařičová, p. uč. Střelská, p.
vych. Niziolová,p. uč. Závodníková, p.
uč. Bohmerová, p. uč. Boudný

II.B a III.A, ŠvP, Sněžné -Milovy

červen

Den dětí v MŠ Velkopavlovická, I. B
Divadlo Radost "Budulínek z hudebky", I. A, I. B
Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna v atletice - 3.-5.
ročník, vybraní žáci, ZŠ Laštůvkova
Návštěva knihovny "Není kniha jako kniha", II. A, II. B
Návštěva knihovny "Klíčování", I. A, I. B
Návštěva knihovny "Praotec Čech", III. A
1.stupeň, atletická olympiáda
Návštěva knihovny "Večerníčky", I. A, I. B
Třídní výlety
Malování na chodníku, spolupráce s MŠ Prušánecká, III. A
Ocenění žáků na MČ
Fotografování tříd
Oslava 30. výročí založení školy

p. uč. Burýšková
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
p. uč. Střelská
p. uč. Stejskalová, p. uč. Zvařičová
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
p. uč. Střelská
p. uč. Střelská, p. uč. Vágnerová
p. uč. Vrábová, p. uč. Burýšková
TU 1. stupeň
p. uč. Střelská
TU 1.stupeň
TU 1.stupeň
TU 1.stupeň

Vypracovala Mgr. Magda Střelská, vedoucí MZ 1. – 3. roč.

Členové MZ 4. – 5. roč
IV. A
IV. B
V. A
V. B
Měsíc
Listopad

prosinec

Dagmar Vágnerová
Tereza Kučerová (od dubna zástup Sylva Kanošová)
Lucie Doláková Šabatková
Ludmila Dofková
Přehled činnosti
„Netiketa“ preventivní program, V.A, V.B
Vánoční fotografování
VIDA centrum, IV.B
ČEPS cup – florbal, 3.-5. ročník
Šplh-obvodní kolo
Městské kolo ve šplhu – 3. – 5. ročník
Preventivní program MP – „Netiketa“
Vánoční fotografování
Divadelní představení (anglicko-česká pohádka), IV.A, IV.B
Divadelní představení (anglicko-česká pohádka), V.A, V.B

leden
únor
březen

Vánoční besídky
Výukový program „Hasík“, 4. a 5.ročník
Bruslení na Salesku, IV.A
Preventivní program „Vztahy ve třídě“, IV.B
Jarní fotografování
Olympijský festival na výstavišti Brno, IV. A
Bruslení na Salesku, IV. B, V. A, V. B
Seminář „Práce s diferencovanou třídou v AJ“
Projekt ČS „Jarmark“, IV. A
Seminář „Matematika nás baví“
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Učitel
p. uč. Dofková, Doláková Šabatková
TU 1.stupeň
p. uč. Kučerová
p. uč. Urubčík
p. uč. Kučerová
p. uč. Střelská
p. uč. Doláková Šabatková,
p. uč. Dofková
TU 1.stupeň
p. uč. Kučerová, p. uč. Vágnerová
p. uč. Doláková Šabatková,
p. uč. Dofková
TU
Hasiči Vinohrady
p. uč. Musil, p. uč. Vágnerová
p. uč. Kučerová
TU 1.stupeň
p. uč. Musil
p. uč. Kučerová
p. uč. Doláková Šabatková,
p. uč. Vágnerová
p. uč. Dofková
p. uč. Doláková Šabatková,

duben

Mc Donald´s cup, 4.-5. ročník
Vybíjená, 3.-5. ročník
Výukový program „Pomáháme zvířatům“, 1. stupeň
Zápis dětí do prvních tříd

p. uč. Střelská
p. uč. Střelská
TU 1. stupně
Učitelé 1. Stupně

květen

Dopravní výchova „Empík cyklista“, IV. A, IV.B
Výukový program „Zažij svět nevidomých“, V. A, V. B

červen

Fotografování
Olympiáda dětí 1. stupně ZŠ města Brna v atletice - 3.-5.
Školní výlety
Atletická olympiáda
Ocenění žáků na MČ
Oslava 30. výročí založení školy

p.
p.
p.
1.
p.

uč. Kanošová, p. uč. Vágnerová
uč. Dofková
uč. Doláková Šabatková,
stupeň
uč. Střelská

TU 1. stupně

Vypracovala Mgr. Dagmar Vágnerová, vedoucí MZ 4. – 5. roč

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. ...
Metodická zařízení při ZŠ
Pedagogičtí pracovníci konzultují své nápady, zkušenosti v rámci metodických zařízení a předmětových
komisí:
MZ 1.- 3. ročník a přípravná třída
MZ 4. a 5. ročník
MZ školní družiny
PK - humanitní předměty
PK - přírodní vědy
Schůzky MZ a PK probíhaly podle plánovaného harmonogramu a navíc dle aktuální potřeby.
Těžiště práce spočívalo:


ve vzájemném seznámení se s časově tematickými plány učiva, používanými učebnicemi a
pracovními sešity,



ve výběru učebnic a pracovních sešitů pro příští školní rok,



v aktualizaci učebních pomůcek pro výuku,



ve vzájemné hospitační činnosti,



ve vzájemném předávání zkušeností z pedagogické praxe (i s problémovými žáky a žáky se
specifickými vývojovými poruchami učení),



ve společné analýze čtvrtletních prověrek a vyvození závěrů (opatření) v případě nedostatečně
osvojeného učiva u žáků,



v předávání informací a poznatků ze seminářů, zkušeností z výuky



v závěrečném hodnocení výsledků vzdělávání a práce

MZ a PK plnily v hodnoceném období svou funkci po stránce organizační, metodické a splnily
vypracovaný plán činnosti ve školním roce 2017 – 2018.
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Ve škole velmi aktivně pracuje žákovský parlament. Letos se zapojil do projektu Prevence školní
neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně jako Kroužek Aktivního občanství a sociálního
rozvoje. Ve své práci využíval zkušeností ze setkání s jinými školami, organizacemi a nadacemi. Podílel
se na chodu školy, chystání akcí a projektů zaměřených na zlepšení atmosféry ve škole, lepší
komunikaci a na vzájemném respektu. Mezi zajímavé aktivity patřilo setkání s místostarostou MČ, akce
pro Záchrannou stanici ptáků a drobných savců a účast na setkání Parlamentů. Svou úspěšnou roční
práci zakončili „parlamenťáci“ prožitkovým dnem v Jump parku.

Kroužky při ZŠ
Název kroužku

Počet kroužků

Počet žáků

Přírodní vědy – pokusy v laboratoři

1

11

Sport, TV, turistika

3

45

Umělecké obory

9

143

Edukativní skupinky

3

35

Příprava na SŠ

2

24

Spolupráce ZŠ Mutěnická s MŠ Velkopavlovická, MŠ Prušánecká,
MŠ Bořetická 7, MŠ Bořetická 26
Vzájemná spolupráce na výše uvedených MŠ probíhala podle vypracované dohody o vzájemné
spolupráci mezi ZŠ a MŠ na školní rok 2017 - 2018. Za ZŠ byly touto spoluprací pověřeny
pí. uč. Magda Střelská na MŠ Prušánecká, pí. uč. Dana Zvařičová na MŠ Bořetická 26,
pí. uč. Drahomíra Burýšková na MŠ Velkopavlovická, pí. uč. Libuše Kroupová na MŠ Bořetická 7.
Spolupráce obou školských zařízení umožnila dětem z MŠ seznámit se s novým prostředím školy a
třídy, zúčastnit se společného vyrábění, soutěží a her, nahlédnout a zapojit se do výuky školáků.
Krátce před zápisem si předškoláci vyzkoušeli své znalosti a dovednosti přímo ve třídách. Každý si
kromě pěkných zážitků odnesl i drobné odměny. Pro žáky naší školy byly tyto návštěvy milým
zpestřením, umožnily jim setkání s bývalými učitelkami MŠ a kamarády z MŠ. Doufáme, že dětem z MŠ
pomohly vzájemné návštěvy k odstranění bariéry při nástupu do prvních tříd.
Spolupráce s MŠ Velkopavlovická je dlouhodobá a naplánované akce byly realizovány v plném
rozsahu. Spolupráce s ostatními MŠ probíhala v letošním školním roce v rámci možností jednotlivých
MŠ.
V letošním školním roce se vedením edukativních skupinek věnovala pí. uč. Mgr. Dana Vrábová.
Uskutečněné akce
Termín

Činnost

Učitel

Navázání spolupráce s MŠ Velkopavlovická, Bořetická 7, Bořetická
26,

D. Burýšková, L. Kroupová

září
D. Zvařičová, M. Střelská
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Prušánecká; projednání Dohody o vzájemné spolupráci

Říjen

Podzimní vyrábění v MŠ Velkopavlovická; I. B

D. Burýšková

Vytvoření edukativně – stimulačních skupin pro děti a rodiče
předškoláků – práce v těchto skupinách bude probíhat během celého
školního roku,

D. Vrábová

Návštěva předškoláků v ZŠ – společné tvoření– Dýňová slavnost

Listopad

Dýňová slavnost v MŠ Prušánecká na zahradě MŠ děti, rodiče, paní
učitelky

L. Kroupová
M. Střelská

L. Kroupová

Návštěva dětí z MŠ Bořetická 7 v 1.třídě
Vánoční vyrábění v MŠ Velkopavlovická

D. Burýšková

prosinec

leden

únor

Návštěva pí. uč. Zvařičové v MŠ Bořetická 26 na hodině edukativně – D. Zvařičová
stimulační skupinky pro předškoláky

Návštěva dětí z MŠ Velkopavlovická v hodině v I. B – seznámení dětí
s vyučováním

D. Burýšková,

D. Zvařičová
Návštěva předškoláků z MŠ Sněhurka ve vyučovací hodině
D. Zvařičová
březen

Návštěva učitelky ZŠ v MŠ – edukativní skupiny

D. Burýšková, D. Vrábová

Účast předškoláků z MŠ Prušánecká ve vyučovací hodině

M. Střelská

Beseda s rodiči budoucích prvňáčků
duben

Výtvarné odpoledne v MŠ –výstava na plotě

15

L. Kroupová

Návštěva dětí z MŠ Bořetická 26 ve vyučovací hodině ve II.B

D.Zvařičová

Velikonoční vyrábění v MŠ Velkopavlovická

D. Burýšková

Galerie v plotě - účast na výstavě portrétů předškolních dětí na
zahradě MŠ Prušánecká

M. Střelská,

Malování na chodníku v MŠ Prušánecká

M. Střelská

květen

Slavnostní loučení s předškoláky v MŠ
Návštěva předškoláků v 1.třídě

D. Zvařičová

červen
Pasování a rozloučení s předškoláky v MŠ Prušánecká

L. Kroupová

Malování na chodníku – výtvarná soutěž

M. Střelská

Oslava Dne dětí na školní zahradě v MŠ

M. Střelská
D. Burýšková

Vypracovala Mgr. Drahomíra Burýšková

Přehled činností MZ 6. – 9.roč - od 2. pololetí rozděleno na předmětové komise
humanitních předmětů a přírodovědných předmětů
PaedDr. Jiří Boudný
PhDr. Marcela Kuchyňková
Mgr. Helena Prášková
PhDr. Ivana Bieliková
Ing. Stanislav Lánský
Mgr. Lukáš Musil
Mgr. Josef Strouhal
Mgr. Zlatica Böhmerová
Mgr. Iva Šíblová
Mgr. Martina Musilová
Mgr. Ludmila Chuchelová
Mgr. David Urubčík
Mgr. Iva Závodníková

Měsíc
září
říjen

Akce

Počet žáků, zabezpečuje

Běh za zdraví - Akátky
Nábor mladých techniků SŠ Olomoucká
Bezpečně na internetu – 7. třídy
Podpora vzájemné komunikace
16

73ž. Boudný, Musil
30ž. Boudný
23.ž. Kuchyňková, Lánský
16ž. Zachová

listopad

prosinec

leden

Anglické divadlo
Florbal
Stolní tenis
Branný den
Výukový program Praha
Šplh – školní kolo
Anthropos
Historická olympiáda
Bezpečně na internetu
Veletrh středních škol 8. a 9. tř.
Florbal
Projekt Hazard
Projekt Komunikace VII.B
Výukový program Šikana VIII.A
Výukový program Hodina kódů 6. 7. tř
Výukový program – jazyková animace
Výukový program – bezpečně na
internetu
Výukový program- Plazi a obojživelníci
Anglické divadlo
Výukový program Volba povolání
Preventivní program – Nebezpečí
alkoholu
Výukový program – Vášnivé srdce Jižní
Ameriky
Výukový program - Kuba
Návštěva Planetária
Sportovní turnaje

16ž. Bieliková
20ž. Musil
20ž. Musil, Strouhal
všichni žáci školy - Boudný
39ž.Bieliková, Strouhal
110ž. Boudný, Musilová, Musil
31ž. Závodníková, Bieliková
10ž. Boudný
26ž. Kuchyňková, Lánský
55ž. Bieliková Böhmerová
10ž. Musil
57ž. Boudný
13ž. Zachová
16ž. Zachová
64ž. Prášková
50ž. Šíblová
29ž. Kuchyňková, Lánský
25ž. Böhmerová
55ž. Bieliková
25ž. Zachová
29.ž. Šíblová
120ž. Musil
24ž. Musil
30ž. Musil, Šíblová
85ž. Boudný, Musil

OD 2. POLOLETÍ – změna MZ na
předmětové komise
únor
březen

LVK - Kamzík
Školní ples – II. st
Pololetní turnaje

25ž. Boudný
86ž. Boudný + TU
76ž. Boudný, Musilová

duben

Výukový program Camino na kolečkách

57ž. Kuchyňková

Soutěž v Aj – ZOO Brno

12ž. Bieliková

Anglické divadlo – VII.A

15ž. Bieliková

Anglické divadlo – IX.A,B

35ž. Bieliková, Musil

Futsal – ZŠ Svážná – měst. kolo

12ž. Strouhal

Dějepisná soutěž – Mohyla míru

7ž. Chuchelová

Divadlo Radost

28ž. Šíblová, Závodníková

Otevření Galerie za stěnou

35ž. Strouhal

Výjezd Itálie

28ž. Bieliková, Šíblová, Urubčík

Fotbalový zápas učitelé - žáci

10ž Strouhal

Streetbal

8ž. Boudný

Atletická olympiáda – 2. stupeň

78ž. Boudný, Musil

Fotbalový turnaj Mutěnická - Čejkovická

32ž. Musil, Strouhal

květen

červen
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Výstava Republika

105ž. TU

Boulder Pohár 2018

16ž. Musil

Spolupráce s knihovnou J. Mahena
V rámci spolupráce s Knihovnou J. Mahena si také v letošním školním roce mohli vyučující vybírat
z široké nabídky besed. Každá beseda měla vzdělávací a zábavnou formu. Děti se v nich učily vést
dialog a komunikovat i mezi sebou. Besedy byly tedy založeny na interakci a dialogu s použitím prvků
dramatické výchovy, kritického myšlení a informačního vzdělávání. Cílem těchto besed bylo motivovat
žáky ke čtení, podpořit jejich zájem o četbu a přispět tak touto formou ke zvýšení jejich čtenářské
gramotnosti.
Prvňáčci při své první návštěvě knihovny byli slavnostně pasováni na Rytíře knih, obdrželi čtenářský
průkaz zdarma a současně při této slavnostní události dostali i drobný dárek. V závěru školního roku je
ještě čeká akce Klíčování, při které po ověření jejich čtenářských dovedností a splnění zadaných úkolů
bude každý žák odměněn knihou v rámci akce „Knížka pro prvňáčka“ od sdružení SKIP.
Velice nás těší, že naši žáci využívali služby knihovny v průběhu celého školního roku.
V rámci spolupráce s Knihovnou J. Mahena na Vinohradech proběhly v letošním školním roce tyto
besedy:
Třída
I. A, I. B

Datum
13. 10.

Název akce, téma
Pasování prvňáčků na Rytíře knih

Vyučující
D. Vrábová,
D. Burýšková

Poznámka
Slavnostní chvíle pro
děti.

II. A,
II.B

3. 11.

Čtvero ročních dob

V. Levová
D. Zvařičová

III. A

10. 11.

Brno v pověstech

I. A, I. B

21. 11.

Dobrodružství opičky Rozárky v
knihovně

II. A,
II. B

15. 12.

Klasické pohádky

K. Stejskalová
D. Zvařičová

II.
II.
II.
II.

A,
B
A,
B

16. 2.

Práce snů

15. 6.

Není kniha jako kniha

K. Stejskalová
D. Zvařičová
K. Stejskalová
D. Zvařičová

I. A, I. B

19. 6.

Klíčování

D. Vrábová,
D. Burýšková

III. A

22. 6.

Praotec Čech

M. Střelská

I. A, I. B

26. 6.

Večerníčky

Povídání o
jednotlivých ročních
obdobích a zvycích.
Naučná a poutavá
beseda.
Poučná beseda o tom,
jak se chovat
v knihovně a jak
zacházet s knihou.
Beseda o oblíbených
českých i zahraničních
pohádkách.
Beseda o různých
povoláních.
Seznámení se
základními knižními
žánry a tím, jak vzniká
kniha.
Ověřování dovednosti
čtení formou různých
úkolů a dárek na
prázdniny -Knížka pro
prvňáčka.
Seznámení se starými
českými pověstmi.
Seznamování
s pohádkami
z Večerníčků formou
komunikačních úkolů.

M. Střelská
D. Vrábová,
D. Burýšková

D. Vrábová,
D. Burýšková

Vypracovala Mgr. D. Vrábová
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Přehled činnosti školní knihovny ve školním roce 2017 / 2018
Výpůjční doba knihovny byla v pondělí 9,40 – 10,00 a ve středu 12,35 – 13,30. Pro letošní rok jsme
opět spojili výpůjční dobu s termínem školního klubu, který je právě v prostorách knihovny a
multimediální učebny. Žáci využívali počítače, listovali v knihách a časopisech. Zatímco zájem žáků z 2.
stupně o vypůjčení knih opět vzrostl, tak byl citelný pokles u čtenářů stupně 1. Příští rok se zaměříme
na zlepšení tohoto stavu, především ve spolupráci s třídními učiteli.
Knihovna je propojena s multimediální učebnou. Probíhá zde výuka některých tříd, které nemají ve
svých kmenových třídách interaktivní tabuli. Kromě toho se zde pořádá celá řada besed – např.
cestovatelské přednášky – Camino na kolečkách, výukový program Hasík aj. Opět se zde pořádala
recitační soutěž.
V knihovně probíhaly i pravidelné čtenářské dílny. V prostoru před knihovnou se pořídily i nové
kvalitnější sedací vaky, které žáci využívali jednak v dílnách, jednak ve volných chvílích k odpočinku.
Plní se i knihovnička k volnému výběru knih. S úpravou prostoru budeme po rekonstrukci vody nadále
pokračovat. Plánujeme čtenářský strom, čtenářské hodiny.
Z rozpočtu školy byly zakoupeny knihy pro mimočítankovou četbu žáků pro 2. stupeň. Stejnou, nebo
vyšší částku bychom chtěli investovat i v příštím roce, aby byly v knihovně i tituly ze současné tvorby.
Nadále budeme pokračovat v pořádání čtenářských dílen.
Zpracovala PhDr. M. Kuchyňková

Přehled činnosti předmětové komise jazyků
Již tradičně, v rámci projektu anglické Vánoce v Brně a Anglické jaro, za podpory Statutárního města
Brna, navštívili žáci 6. - 9. tříd anglická divadelní představení v divadle Buran Theatre. Byla to tato
představení:
The Witches, Pippi Longstocking, The Sweet Sixties, Henry VIII.
V hodinách anglického jazyka jsme pracovali kromě učebnic také s výukovými materiály,
anglickými časopisy R+R a Gate. 6 a 7. třídy pracují s časopisem R+R a 8. a 9. třída s časopisem
Gate. V 6.ročníku jsme používali v letošním školním roce nové vydání učebnic English Project 1.
Konkrétně to bylo čtvrté vydání. Dále v hodinách pracujeme s kopiemi textů, s PC programy, s
internetovými vyhledavači a především s interaktivní tabulí. Pro zlepšení výuky jednotliví vyučující
uskutečnili vzájemné hospitace.
V dubnu 2018 se zúčastnili žáci 7. a 8. třídy anglické vědomostní soutěže „Into the Wild with Guide.
Tato soutěž se konala v brněnské zoologické zahradě.
Paní učitelka Šíblová se v květnu 2018 zúčastnila výjezdu do Vídně, kde spolu s českými učiteli
navštívila ZŠ. Zde proběhly hospitace, diskuse s ředitelkou a zástupcem školy. Téma návštěvy školy
byla vícejazyčnost ve výuce.
V letošním školním roce se uskutečnila jazyková animace v německém jazyce. Tohoto programu se
zúčastnily 6. a 7. třídy. Úkolem animace bylo podnítit u žáků zájem o německý jazyk i kulturu německy
mluvících států.

Vypracovala: PhDr. Ivana Bieliková
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů

Název projektu a registrační
číslo projektu

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

Délka trvání projektu

1. 9. 2017 – 31. 12. 2019

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace

c) jako zapojená škola
49 993 567,52 Kč

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

nerelevantní

Název projektu a registrační
číslo projektu

Projekt Šablony I; název projektu „Projektová škola“,
reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007174

Délka trvání projektu

1. 9. 2017 – 31. 8. 2019

Operační program

OP VVV

Škola
a) jako žadatel
b) jako partner
c) jako zapojená škola
Celková výše dotace

a) jako žadatel

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

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

1 064 814,00 Kč
Ano; 31. 8. 2017

Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně
profesní rozvoj pedagogů,
společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z
mateřské školy do základní školy,
podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků
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9.0 Zhodnocení projektů realizovaných školou a financovaných z vlastních i
z cizích zdrojů:
Ve školním roce 2017/2018 si škola vytyčila více cílů, které se dají rozdělit do dvou velkých oblastí.
Oblast pedagogickou a oblast zlepšení technického stavu budov a školních pozemků.
Oblast pedagogická
1.
Projekt „Prevence školní neúspěšnosti“ je zacílen na podporu žáků se slabšími školními
výsledky a vyrovnává jejich příležitost ve vzdělávání. Na škole působí 3 doučovatelé, kvalifikovaní
pedagogičtí pracovníci, kteří spolupracují s ostatními pedagogy a individuálně pracují se zařazenými
žáky. Financování jejich činnosti je plně kryto z rozpočtu města Brna. I v dalším školním roce
2018/2019 budeme pokračovat v projektu Prevence školní neúspěšnosti na základních školách
ve městě Brně - CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126.
2.
Naše škola podepsala na jaře roku 2018 partnerskou smlouvu v rámci podpory
z IROP se Střední školou strojírenskou a elektrotechnickou Brno pod názvem Vybudování
odborného pracoviště. Příjemcem dotace bude SŠSE Brno. Partnerská škola, tedy ZŠ Mutěnická, bude
mít možnost využívat odborné pracoviště střední školy za účelem získání technických znalostí a
dovedností žáků v oblasti oborů strojírenství. Na odborném pracovišti střední školy budou moci naši
žáci pod pedagogickým dohledem našich učitelů zkusit práci u jednoduchých strojů a zařízení pro
zpracování kovů, plastů a dřeva. Materiál pro tuto praxi bude zajišťovat střední škola.
Cílem tohoto projektu je přiblížit technickou práci v oboru strojírenství a elektrotechniky. Projekt je
naplánován na 3 roky.
3.
Škola využívá v různých předmětech již zřízený e-learning.
4.
Všichni pedagogové a rodiče využívají od září 2016 elektronické žákovské knížky a třídní knihy.
Podle reakce rodičů na Sdružení rodičů školy je odezva kladná. Rodiče mají okamžitý přehled o
docházce svých dětí i o jejich známkách.
5.
Od září 2017 škola získala finanční prostředky z Operačního programu Výzkum, vývoj a
vzdělávání – Šablony. V současnosti škola tento projekt realizuje. Výzva č. 02_16_022 pro
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro
méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP; Název projektu: Projektová škola
6.
I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s Odborem školství a sociálních věcí ÚMČ
Brno Vinohrady. Velmi škole pomáhá vstřícnost pracovníků sociálního odboru MČ Vinohrady v prevenci
sociálně patologických jevů.
7.
Na základě novely školského zákona škola otevřela k 1. 9. 2017 přípravnou třídu. Přípravnou
třídu otevřeme i k 1. 9. 2018.
Oblast zlepšení technického stavu budov a školního pozemku
1.
Ve školním roce 2017/2018 jsme se zaměřili na rekonstrukci a opravu všech šaten v pavilonu
tělovýchovy.
2.
Přes velké množství rekonstrukcí a oprav budovy školy z různých zdrojů jsou nejslabším
místem rozvody vody v budovách školy. Škola společně se zřizovatelem musela řešit 3 havárie vody.
3.
Základní škola podepsala v únoru roku 2018 smlouvu s Úřadem práce Brno o poskytnutí 1
pomocného pracovníka při údržbě školy a 1 vrátného. Mzdové náklady jsou hrazeny z evropských
prostředků prostřednictvím ÚP Brno. Projekt bude ukončen v říjnu 2018. Věříme, že ÚP Brno v tomto
projektu bude i nadále pokračovat.
Škola provádí pravidelnou údržbu zeleně na školním pozemku na základě odborného posouzení a ve
spolupráci s odborem životního prostředí MČ Brno Vinohrady.
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Hodnocení Minimálního preventivního programu
školní rok 2017-2018

Škola:
Školní metodik prevence:

Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace
Mgr. Dagmar Vágnerová

Podmínky školy:
V letošním školním roce pracuje ve Školním poradenském pracovišti výchovný poradce, školní
metodik prevence, školní psycholog a speciální pedagog.
Co se podařilo:
Tento školní rok byla řada programů primární prevence zaměřena na vztahy ve třídě,
kyberšikanu, vliv omamných a psychotropních látek, tabákových a alkoholických výrobků.
Navázali jsme na předchozí dobrou zkušenost s lekcemi dramatické výchovy CVČ Lužánky,
pracoviště Louka, a pro posílení osobnostního a sociálního rozvoje žáků, podporu zdravých
mezilidských vztahů a efektivní komunikaci je i letos absolvovali žáci od 1. stupně.
Využili jsme nabídky programů Městské policie Brno, která pro naše žáky zrealizovala vybrané
programy primární prevence a dopravní výchovy. Opět jsme vybírali z nabídky občanského sdružení
Podané ruce, které zaujalo žáky svými besedami i prožitkovými lekcemi s tematikou zaměřenou na
vztahy ve třídě nebo kyberšikanu a alkohol.
V letošním školním roce jsme velice úzce spolupracovali se školní psycholožkou, která svojí
činností zrealizovala většinu preventivních programů.
Prostřednictvím zájmových kroužků, školních sportovních akcí a aktivit žákovského parlamentu
jsme vedli žáky k smysluplnému trávení volného času, zdravému životnímu stylu, chování v duchu fair
play a uvědomění si sounáležitosti ke své třídě i škole. V uplynulém školním roce byly otevřeny
následující kroužky: sportovní, umělecké obory (taneční, keramika), přírodní vědy, edukativní skupinky
pro předškoláky a kroužky školní družiny.
Uskutečněné akce a programy, zaměřené na činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování a výchově
k dobrovolnictví ve školním roce 2017/2018

Třída
1. - 9. ročník

Program

Organizátor
učitelé 1. a 2.stupně

V.A

Běh Akátkami za zdravím
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“
Výukový program „Netiketa“

V.B

Výukový program „Netiketa“

MP Brno

VII. A

Výukový program „Bezpečně na internetu“

MP Brno

VII. B

Výukový program „Bezpečně na internetu“
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“

MP Brno

VIII. A
VII. A

Preventivní program „Šikana“
Preventivní program „Snižování rizik alkoholu“

Školní psycholog
Podané ruce

VII. B

Preventivní program „Snižování rizik alkoholu“

Podané ruce

VIII. A

Výukový program „Hazard“

Podané ruce

VIII. B

Výukový program „Hazard“
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“

Podané ruce

VIII. B
VII. B
III. B

V.A

II. B
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Školní psycholog
Školní psycholog
Školní psycholog
MP Brno

Školní psycholog

Školní psycholog

VIII. B
V. B
III. A
IV. B
VI. B
II.A
IV. A
III. B
I. B

Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“
Preventivní
vztahů“

program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních

Školní psycholog
Školní psycholog

program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
Školní psycholog
program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
Školní psycholog
program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
Školní psycholog
program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních

Školní psycholog
Školní psycholog

program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
Školní psycholog
program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
Školní psycholog

IV. A

Preventivní program „Šikana“

Školní psycholog

IV. B

Preventivní program „Šikana“

Školní psycholog

2.stupeň

Lyžařský výcvik

učitelé 2. stupně

1.stupeň

Velikonoční výukový program

CVČ Louka

IV. A

Dopravní výchova „Empík cyklista“

MP Brno

IV. B

Dopravní výchova „Empík cyklista“

MP Brno

V. A

Výukový program „Zažij svět nevidomých“

MP Brno

Výukový program „Zažij svět nevidomých“
Preventivní program „Šikana“
Veselé zoubky
Preventivní program „Šikana“
Preventivní program „Šikana“
Dopravní výchova „Autoškola nanečisto“
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“
Preventivní program „Podpora vzájemné komunikace a pozitivních
vztahů“
Schůzky ŠMP
Branný den
Divadelní představení dle nabídky
ŠvP 2. a 3. ročník
Atletická olympiáda - zdravý životní styl
Atletická olympiáda - sport místo drog

MP Brno
Školní psycholog
ZÚ Brno
Školní psycholog
Školní psycholog
BESIP, AMAVET

V. B
II. A
1. stupeň
V. A
V. B
IX. A
IV. B
III. B
2.stupeň
1. a 2.stupeň
1.stupeň
1. stupeň
2. stupeň

Školní psycholog
Školní psycholog
p. uč. Vágnerová
učitelé 2. stupně

učitelé 1. stupně
učitelé 2. stupně

Vypracovala: Mgr. Dagmar Vágnerová

Projednáno pedagogickou radou dne:
Projednáno a schváleno Radou školy dne:

PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy
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