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Výroční zpráva 
 školní rok 2019/2020 

Základní škola, Brno, Mutěnická 23,  

příspěvková organizace 

 
 

 

 

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 škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

 Kapacita  

Přípravná třída 1 1 15 15   

1. stupeň 12 5 264 22   

2. stupeň 7 4 137 19,57   

Celkem 
20 9 

 
416 

 

20,8 
 

800 

   

http://www.zsmutenicka.cz/
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Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo přípravnou třídu 15 dětí. 

V průběhu přípravy na školu se děti učily zvládat grafomotorická cvičení, matematickou představivost a 

seznamovaly se s problematikou okolní přírody. Naučily se soužití v kolektivu, jeden druhému pomáhat 
a vzájemně spolupracovat. Tato příprava je velmi přínosná pro vstup dětí do 1. třídy. 

 
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 –Prof. MVDr. Petr Dvořák, CSc. MUDr.Mgr. Miroslav Šeda, Ph.D. Ing. Miloslava Orsavová, 

Martina Kočí, Mgr. Radoslav Novák, Luboš Procházka, Naděžda Niziolová, Mgr. Libuše Kroupová 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

 

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

ŠVP pro PT ZŠ, Brno, Mutěnická 23 ZSMUT 00692/2018 Přípravná třída 

ŠVP pro ZV ZŠ, Brno, Mutěnická 23 775/2007 8. - 9. ročník 

ŠVP pro ZV ZŠ, Brno, Mutěnická 23 ZSMUT 00464/2013  1. - 7. ročník 

 

Jiné specializace, zaměření:  

Prvky daltonské výuky 1. - 9. ročník 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet Počet strávníků 

děti   
a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci 

ostatní* 

Vývařovna s výdejnou (L11) 1 409 53 134 

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

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 7 

Přepočtení na plně zaměstnané 6,06 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení 

počet dětí počet vychovatelů kapacita 

celkem 7 196 7 250 

 

Zájmové vzdělávání: 
V letošním školním roce byly děti rozděleny do sedmi oddělení. Tři oddělení jsou plně zařízená  

a vybavená jako samostatné herny školní družiny. Čtyři oddělení využívaly třídy, prostory za třídou 
a vybavený daltonský koutek na chodbě. Všechna oddělení měla podle potřeby k dispozici také školní 

zahradu, hřiště, tělocvičny, prostory školní kuchyňky, multimediální a počítačovou učebnu. V případě 

nepříznivého počasí nahradila dětem aktivní odpočinek šplhadla, žebřiny, stolní tenis, stále oblíbené 
molitanové stavebnice na chodbě, v pravé sekci vybavená herní plocha s kobercem pro děvčata.  

Převážná část pobytu dětí ve školní družině byla zaměřena na rekreační činnost v přírodě, přírodovědné 
nebo tematické procházky vinohradským sídlištěm. Ke hrám sloužila školní zahrada vybavená 

prolézačkami, horolezeckou stěnou, houpačkou, skluzavkou, odpočinkovým domečkem. Velkou výhodou 
je možnost pobytu na školním hřišti s umělým povrchem, který se dá využít téměř za každého počasí. 



4 

 

V létě zde děti hrály míčové hry, zkoušely základní lehkoatletické disciplíny, v zimě se bavily na sněhu. 

V rámci příležitostných činností jsme zde v průběhu roku uspořádali několik různě zaměřených soutěží.  

 

Také letos pokračovala školní družina v projektu Čtení s porozuměním, které je zařazeno jako 

pravidelná činnost 1x týdně a přispívá ke zlepšení čtenářské gramotnosti. 

Oddělení p. vychovatelky Blažkové navázalo družbu s japonskou mateřskou školou. Cílem bylo ukázat 

dětem, jak si hrají jejich vrstevníci na druhé straně zeměkoule. Četbou, fotografiemi a video ukázkami 

se seznámily s geografií, školstvím, japonskými hrami a znaky. Neuskutečnil se závěrečný program  

o Japonsku naplánovaný na červen. 

Děti 4. třídy z oddělení p. vychovatelky Bartokové korespondencí navazovaly kamarádské vztahy 

s dětmi školní družiny ze Zlínského kraje. Zajímaly se hlavně o zájmy, záliby a koníčky svých nových 

kamarádů a osvojily si tak pravidla písemné komunikace. 

 

Zájmová činnost se uskutečňovala i v zájmových kroužcích zaměřených na seznámení s netradičními 

výtvarnými technikami, tvořením, moderními deskovými hrami a základními pravidly stolního tenisu. 

Rozvíjely manuální zručnost, pohybové vlastnosti a dovednosti, logické myšlení, komunikační 

schopnosti a smysl pro fair play.  

V letošním školním roce jsme opět připravili pěvecká, dramatická a taneční vystoupení pro jubilanty 

vinohradského Senior klubu. Díky nejen této aktivitě, ale i zájmovým kroužků a úspěšným jednotlivcům 

se prezentujeme i na veřejnosti v rámci Vinohrad, obvodu i města – rozsvícení vánočního stromu, 
Brněnské Vánoce dětem, vystoupení na BVV, pěvecká soutěž Superstar nebo letos neuskutečněný 

Mezinárodní taneční festival ŠD a ŠK. 
 

Od 11. 3. 2020 probíhala distanční výuka. Zájmová činnost probíhala převážně on-line, 2x týdně byly 

zadávány jednoduché, různě zaměřené zábavné aktivity na Edookit – pohybové aktivity, tematické 
tvoření, hry.  

Od 25. 5. 2020 pokračovalo zájmové vzdělávání v odpoledních blocích, které navazovaly na dopolední 
prezenční výuku pro přihlášené žáky 1. stupně. 

 

Přehled zájmových kroužků, příležitostných činností, projektů   
 

Termín Činnost Vychovatelka Poznámky 

 Zájmové kroužky   

    

 Dívčí klub H. Blažková 1. – 5. tř. 

 Deskové hry N. Niziolová 2. – 5. tř. 

 Stolní tenis M. Matějková 2. – 5. tř. 

  
 Příležitostné činnosti, projekty 

 

  

Září ,,Princeznička na bále poztrácela korále“ - hra H. Blažková celoročně 

 ,,Družinová pošta“ - hra L. Kohnová celoročně 

 ,,Kalendář přírody“ – práce dvojic, 1x za měsíc N. Niziolová celoročně 

 Den seniorů  H. Blažková  ZK 

 Prázdninové zážitky – malování na chodník L. Kohnová  

 Výstava hub – Velký sál Bzenecká všechna oddělení  

 Jízda zručnosti - závody na kolech V. Bartoková  

Říjen Kraje České republiky – projekt, slepá mapa V. Bartoková  

 Podzimníčci – tvoření z přírodnin, výstavka M. Matějková  všechna odd. 

 ,,Strach má velké oči“ – prevent. program Modré linky V. Bartoková, L. Kohnová   

 Podzimní zahrada - projekt D. Fleková  

Listopad Halloween párty všechny vychovatelky  

 ,,Junior kvíz“ – dlouhodobá kvízová soutěž V. Bartoková  

 Projekt ,,Vinohrady“ – hra na reportéry, anketa N. Niziolová  

 Strašidelná galerie – výtvarná soutěž D. Fleková všechna odd. 
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 ,,Taje Thajska“ – fotograficko - filmová projekce N. Niziolová 0. – 3. třída 

Prosinec Advent v družině – adventní kalendář, zvyky, tvoření všechna oddělení  

 ,,Lékařství a léčitelství“ – dlouhodobá kvízová soutěž T. Šariská  

 ,,Vodicí pes ve službách člověku“ beseda s nevidomou 
lektorkou, praktické ukázky – vodicí pes 

N. Niziolová 0. – 1. trřída 

 Mikulášské sportovní odpoledne v tělocvičně  H. Blažková  ŽP 

 Tancem ke zdraví – taneční sestavy  T. Šariská průběžně 

 Vánoce v kuchyňce – pečení, zdobení perníčků H. Blažková ZK 

 Vánoční besídky s nadílkou  všechny vychovatelky  

Leden Zimní sporty – bezpečnost, tvoření, výtvarné techniky Všechny vychovatelky  

 Soutěž v moderních deskových hrách ,,Duch“, ,,Duchová 
v koupelně“ 

N. Niziolová ZK 

Únor Týden informačních technologií N. Niziolová, H. Blažková  

 Pexesový král – dlouhodobá soutěž T. Šariská, H. Blažková  

 Superstar ŠD – školní kolo N. Niziolová   

 Zvířátka v zimě – celodružinová koláž L. Kohnová  

 Dětský karneval H. Blažková, V. Bartoková  

Březen Superstar ŠD – obvodní kolo N. Niziolová   

 Turnaj ve stolním tenisu M. Matějková ZK 

    

 

Vypracovala Naděžda Niziolová, vedoucí MS ŠD 
 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  Kapacita 

celkem 0 0 0 0 

Z činnosti ŠK: 

 

 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 40/49 0,82 

z toho odborně kvalifikovaných  40/49 0,82 

 
2.1.1.  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  3 

  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 7 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 4 
  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 14 

 Veřejně prospěšní pracovníci: 0  
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2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 11 

36-50 let 1 4 

51 a více 3 11 

Pracující důchodci nepobírající důchod   

Pracující důchodci pobírající důchod 2 3 

Celkem 7 29 

Rodičovská dovolená  5 

 
 
2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 

z toho  a) asistent pedagoga: 6,4/11 
        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 Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní,BOZP,PO 2 

Přírodní vědy 4 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
2 

Inkluze do škol 1 

Prevence násilí, subkultury 1 

Celkem 
10 

 
Typ kurzu Počet kurzů/Počet 

zúčastněných pracovníků 

Pedagogika, psychologie 2/2 

Cizí jazyky 0 

Umění, estetika 0 

Speciální pedagogika, SVPU 1/1 

Informatika, PC, SIPVZ 0 

Společenské vědy 0 

Legislativa, řízení, ekonomie 0 

Sport, TV, turistika 0 

Výchovné poradenství,prevence soc.pat.jevů 1/1 

Alternativní pedagogika 0 

Přírodní vědy 2/4 

Technické vědy 0 

Český jazyk a literatura 0 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2/2 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků   

Ročník Počet žáků Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje Neklasifiko
ván 

0 15      

1. 53 53 0 0 0 0 

2. 60 58 2 0 0 0 

3. 48 43 5 0 0 0 

4. 47 40 7 0 0 0 

5. 56 43 12 1 0 0 

Celkem za I. stupeň 279 237 26 1 0 
 

0 

6. 41 31 10 0 0 0 

7. 42 30 12 0 0 0 

8. 32 22 10 0 0 0 

9. 22 6 16 0 0 0 

Celkem za II. 
Stupeň 

137 89 48 0 0 
0 

Celkem za školu 416 326 74 1 0 
 

0 

 

3.2 Snížený stupeň z chování:  

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 5 1,2 

3 1 0,24 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  6 

průměr na jednoho žáka: 0,014   

 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

 Gymnázium SOŠ SOU 
4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
2 1 1 12 10 

 
 

3.6 Počet absolventů ZŠ  

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 22 5,28 

nižší ročník/5.ročník 1 0,24 

Celkem 28 5,52 
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3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ   
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  9  

Důvody: přestěhování, změna školy:  

 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 2  
Důvody: přestěhování, změna školy 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejích součástí 

 
4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 
4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
 
4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 
a) Daňová kontrola podle §87 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; téma 

kontroly: kontrola u dohod o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací 

a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze SR a Evropského sociálního fondu; kontrola 
zahájena 17. 12. 2019 

b) Veřejnoprávní kontrola ve smyslu zákona č- 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, 

ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole; kontrola ze dne 15.1 2020 
c) Šetření NKÚ ČR (on line) k novele školského zákona dne 18. 1. 2020 

d) Kontrola provedená Krajskou hygienickou stanicí Jihomoravského kraje se sídle v Brně; kontrola 
provedena ve školní jídelně Základní školy Brno, Mutěnická 23, PO dne 5. 2. 2020 

e) Daňová kontrola podle §88 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb. ve znění pozdějších předpisů; téma 
kontroly: kontrola za účelem zjištění skutečností rozhodných pro správné zjištění a případné 

stanovení odvodů za porušení rozpočtové kázně dle ustanovení §44 a §44a zákona č. 218/2000 

Sb. kontrola zahájena 22.7.2020. 
 

 
 
 

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

ad c) Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla stanovena. 
ad d) Nebyly shledány závady. Nápravná opatření nebyla stanovena. 

ad e) 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 Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  18  

Dodatečné odložení povinné školní docházky   

Jiné 101  
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6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu školní rok 2019-2020 

 
Škola:    Základní škola, Brno, Mutěnická 23, příspěvková organizace  
Školní metodik prevence: Mgr. Dagmar Vágnerová 
 
Podmínky školy:   

V letošním školním roce pracuje v poradenském centru výchovný poradce, výchovný poradce pro žáky se 
SVP, školní metodik prevence, speciální pedagog a zástupce pedagogů.  

 
Co se podařilo: 

Tento školní rok byly programy primární prevence zaměřeny na vztahy ve třídě, kyberšikanu, vliv alkoholu 
a tabákových výrobků.  

Navázali jsme na předchozí dobrou zkušenost s lekcemi dramatické výchovy CVČ Lužánky, pracoviště 
Louka. Pokračujeme ve spolupráci s Městskou policií Brno, která pro naše žáky zrealizovala vybrané programy 
primární prevence a dopravní výchovy. Nabídka preventivních programů PČR byla zaměřena na šikanu, 
kyberšikanu a trestní odpovědnost. 

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, taneční, 
edukativní skupinky pro předškoláky a kroužky školní družiny. 
 
Z důvodu uzavření všech škol byly od března všechny další naplánované akce zrušeny. 
 
Uskutečněné akce a programy, zaměřené na činnosti vedoucí k prevenci rizikového chování a výchově 
k dobrovolnictví do února 2020 

 

Třída Program Organizátor 

1. - 9. ročník Běh Akátkami za zdravím učitelé 1. a 2.stupně 

VI. A Preventivní program „Vztahy ve třídě“ Podané ruce 

VI. A Preventivní program „Kyberšikana“ PČR Brno 

VI. B Preventivní program „Kyberšikana“ PČR Brno 

VII. A Preventivní program „Kyberšikana“ PČR Brno 

1. ročník Zdravé zuby ZÚ Brno 

2. stupeň Branný den  

VII. A Výukový program „Pobavme se o alkoholu“ Sananim Praha 

VII. B Výukový program „Pobavme se o alkoholu“ Sananim Praha 

ŠD 3. – 5. 
ročník Strach má velké oči Modrá linka Brno 

1. - 9. ročník Celoroční soutěž s panem Popelou – třídíme odpad ŽP 

2. stupeň Lyžařský výcvik učitelé 2. stupně  

IV. A Dopravní výchova „Empík cyklista“- pouze první lekce MP Brmo 

IV. B Dopravní výchova „Empík cyklista“- pouze první lekce MP Brmo 

 Schůzky ŠMP p. uč. Vágnerová 

1. a 2.stupeň Divadelní představení dle nabídky  

1.stupeň ŠvP 2. a 3. ročník  

 
Vypracovala: Mgr. Dagmar Vágnerová 

 
 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  
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6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Výchovné poradenství Vysokoškolské 

školní metodik prevence 1  Vysokoškolské 

 
 
 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog     

školní speciální pedagog  0,8 OPVVV-speciální 

pedagog 

vysokoškolské 

 
 
6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce   1 

školní metodik 
prevence 

 
 

1 

školní psycholog    

školní speciální 
pedagog 

 1  

 
 
6.1.3  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: 30.488,- 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: 3.500.000,-Kč 

 MMB – dotace na plavání: 23.000,-Kč 

 MMB – Dietní stravování: 50.000,-Kč  

 

6.3 Inkluze -  podpůrná opatření 3 stupeň – asistent nebo sdílený asistent  

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

SVP 0. 0 - 

SVP          1. 2 3 

SVP          2. 4 3 

SVP          3. 2 3 

SVP 4. 3 3 

SVP 5. 2 3 

SVP 6. 1 3 

 7. 2 3 

 8. 0 - 

 9. 0 - 

Celkem  16  
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6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného opatření 

Celkem 0 0 0 

 
 

 

7.0 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Přehled činnosti MZ 1. – 3. ročníku a přípravné třídy – 2019/2020 

 

Členové MZ 0. – 3. ročníku: 
 

0.A Libuše Kroupová  
I. A Lucie Puškášová 
I. B Drahomíra Burýšková 
I. C        Marcela Kolísková  
II. A       Magda Střelská 
II. B       Dana Zvaříčová - 1. pololetí, Gabriela Julinová - 2. pololetí 
II. C  Denisa Adamíková 
III. A  Dana Vrábová 
III. B  Tereza Kučerová 
 

 
Přípravná třída: 

 
Žáci přípravné třídy 0. A se zapojili do výuky podle Školního vzdělávacího programu č. j. ZS MUT 

00692 - 2018. V realizovaných blocích se žáci seznámili se svými spolužáky a se školním prostředím.  
Využívají vycházek do okolní přírody, sbírají přírodniny a vyrábí z nich zvířata a obrázky, procvičují 

jemnou motoriku.  

Náplní vyučovacích hodin je okolní příroda. Formou povídání a kreslení se seznamují např. s prací na 
poli a na pozemku, rozlišují ovoce a zeleninu, povídají si o našich ptácích, živočiších a rostlinách. 

Věnují se logopedii. Zapojují se do programů pro žáky 1. – 3. ročníku. 
 V odpoledních hodinách využívají provoz ŠD, kde pobývají společně s ostatními žáky.  

 
 
Přehled uskutečněných akcí: 

 
 

Měsíc Přehled činnosti Učitel 

září 
 

Fotografování žáků 1. ročníků 
Akátky – běh za zdravím 

TU 1. ročníků 
TU 1. stupeň 

říjen Návštěva knihovny - pasování na čtenáře – I. A, I. B, I. C 
 
Návštěva planetária - I. A, I. B, I. C 
 
Procházka Brnem s průvodcem – „Detektivní příběh“ – III. A, 
III. B 
Návštěva MŠ Velkopavlovická – „Podzimní vyrábění“ – I. B 
Školení „Základy čtenářské gramotnosti s využitím dramatické 
výchovy“ 
Návštěva knihovny – „Čtvero ročních období“ – II. B 

p. uč. Puškášová, Burýšková, 
Kolísková 
 p. uč. Puškášová, Burýšková, 
Kolísková 
p. uč. Vrábová, Kučerová 
 
p. uč. Burýšková 
p. uč. Střelská 
 
p. uč. Zvařičová 

listopad 
 

Vánoční fotografování 
Návštěva knihovny – „Neotesánek“ – II. A 
Screeningové vyšetření zraku, II. a III. ročníky 
Vystoupení žáků – „Rozsvícení vánočního stromu“, II. A 
Seminář „Inkluzivní vyhláška“ 

TU 1. stupeň 
p. uč. Střelská 
p. uč. Střelská 
p. uč. Střelská 
p. uč. Adamíková 
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prosinec Projekt „Abeceda peněz“ – 2. ročníky 

 
Dovadlo Radost “Mach a Šebestová“ – III. A, III. B 
Dovadlo Radost “O líné babičce“ – II. A, II. B, II. C 
 
Vystoupení – „Vánoce na BVV“ – II. A 
Návštěva MŠ Velkopavlovická – I. B 
Divadlo Bolka Polívky – „Vodník Česílko“ – I. A, I. B, I. C 
 
Bruslení – Salesko – III. A, III. B 
Výukový program – „Zapomenuté kouzlo Vánoc“ – II. A, II. B, 
II. C 

p. uč. Střelská, p. uč. Adamíková, 

p. uč. Zvařičová 
p. uč, Kučerová, p. uč. Vrábová 
p. uč. Střelská, p. uč. Adamíková, 
p. uč. Zvařičová 
p. uč. Střelská 
p. uč. Burýšková 
p. uč. Burýšková, p. uč. 
Puškášová, p. uč. Kolísková 
p. uč, Kučerová  
p. uč. Střelská, p. uč. Adamíková, 
uč. Zvařičová 

leden Návštěva technického muzea – I. A, I. B, I. C 
 

p. uč. Puškášová, p. uč. 
Burýšková, p. uč. Kolísková 

únor Návštěva knihovny – I. B 

Jarní fotografování 
Návštěva knihovny – I. A 
Návštěva knihovny – I. C 

p. uč. Burýšková 

TU 
p. uč. Puškášová TU 
p. uč. Kolísková 

březen Návštěva knihovny „Klasické pohádky“ – III. A 
Návštěva knihovny „Klasické pohádky“ – III. B 
Výukový program „Pečujeme o zuby“ – I. A, I. B, I. C 
Škola v přírodě – Milovy – II. A, II. B, II. C 

p. uč. Vrábová  
p. uč. Kučerová 
p. uč. Burýšková 
p. uč. Střelská, p. uč. Adamíková,  

 

Vypracovala Mgr. Magda Střelská, vedoucí MZ 0. – 3. roč. 

 
 

 

Přehled činnosti MZ 4. – 5. roč.  

Členové MZ: 
IV. A Mgr. Dagmar Vágnerová  
IV. B Mgr. Hana Hanzlíková 
V. A Mgr. Ludmila Dofková 
V. B  Mgr. Jana Řiháková 
 
Přehled uskutečněných akcí: 

 
Měsíc Přehled činnosti Učitel 

září 
 

Schůzka MŠP, PPP Sládkova 
Akátky – běh za zdravím 
„Abeceda peněz“, projekt České spořitelny, IV. A, IV. B 
 
„Empík cyklista“ dopravní výchova, Riviéra, IV. A, IV. B 
 

p. uč. Vágnerová 
TU 1. stupeň 
p. uč. Doláková-Šabatková,   
p. uč. Vágnerová, 
p. uč. Doláková-Šabatková,   
p. uč. Vágnerová, 
 

říjen 
 

Florbal „Čejka Cup“ 
Podzimní výstava hub, KVIC Vinohrady, V.B 
Atletika se vrací za Lužánky – vybraní žáci 
Seminář „Matematika, jazyk a literatura“, NIDV, Křížová 

p. uč. Kučerová 
p. uč. Řiháková, Holcmanová 
 
p. uč. Řiháková 
 

listopad 
 
 
 

MATESO – matematická soutěž, V.A, V.B 
Vánoční fotografování 
ČEPS cup – florbal, 3.-5. ročník 
Projekt ČS „Abeceda peněz“- Vánoční jarmark 
 
Návštěva knihovny, V. B 
Hod papírovou vlaštovkou 
„Spelling Bee Competition“ soutěž 4. a 5. ročníku 

Výukový program „Betlémský příběh“, IV. B 

p. uč. Dofková, Řiháková 
TU 1. stupeň 
p. uč. Chuchelová 
p. uč. Vágnerová, Doláková-Šabatková 
 
p. uč. Řiháková 
1. stupeň, ŽP 
p. uč. Řiháková 

p. uč. Hanzlíková 
 

Prosinec 
 

Betlémský příběh, CVČ Louka, IV. B sl. uč. Hanzlíková 
sl. as. Kohnová          
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Vypracovala Mgr. Dagmar Vágnerová, vedoucí MZ 4. – 5. ročník 
 

7.1 Další údaje o škole  

 
7.2 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 

MZ - asistenti pedagoga 

 

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 2019 – 2020. 

 

Od 11.3.2020 probíhala na základní škole distanční výuka – koronavirus.  
 

Od 25.5.2020 měli možnost denní výuky žáci 1. stupně a od 8.6.2020 i žáci 2. stupně. 
 

Škola se řídila pokyny MŠMT pro denní formu výuky pod názvem „OCHRANA ZDRAVÍ A PROVOZ 

ZÁKLADNÍCH ŠKOL V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020“. 

 

Obsah vzdělávání byl koordinován na úrovni školy. Bylo vybíráno to nejdůležitější z obsahu ŠVP, který 

byl realizovatelný vzděláváním na dálku.  Procvičovali jsme učivo a zařazovali i učivo, kde bylo možné 
věnovat se výuce nové látky.  Případně jsme přesouvali některé učivo do následujícího ročníku. 

Nezahlcovali jsme žáky nepřiměřeným množstvím úkolů. Opakovali jsme, procvičovali a udržovali u 
nich nabyté znalosti a dovednosti a dle možností je dále rozvíjeli. Komunikovali jsme prostřednictvím 

technologií – edookit, telefon, Skype, Google, případně jiných aplikace, jejichž přehled jsme neustále 
doplňovali. Využívali jsme vhodně mezipředmětových vztahů. 

 

 

Mikulášský florbalový turnaj, ZŠ Horníkova (vybraní žáci 4. a 

5. ročníku) 
 

 

leden 
 

Bruslení na Salesku, V. B  sl. uč. Řiháková 
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Nepřeceňovali jsme možnosti rodičů a žáků při vzdělávání na dálku, ale ani jejich možnosti jsme 

nepodceňovali. Snažili jsme se zjistit, jaká je realita, usilovali jsme o zpětnou vazbu od žáků i rodičů a 

sami jsme ji hojně poskytovali. 
Maximálně jsme podporovali schopnost žáků sledovat a hodnotit rozvoj svých vědomostí a dovedností. 

Využívali jsme podporu vlastního hodnocení/sebehodnocení žáků. Zadání pro žáky jsme formulovali 
tak, aby z nich byla jasná kritéria dobrého výkonu. Hodnotili jsme je slovně. Snažili jsme se je chválit. 

Při obzvláště výborném výkonu jsme dávali motivační jedničky.  

 

Ve škole velmi aktivně pracuje žákovský parlament. Je zapojen do projektu MAP na základních školách 

ve městě Brně jako Kroužek Aktivního občanství a sociálního rozvoje. Ve své práci využívá zkušeností 

ze setkání s jinými školami, organizacemi a nadacemi. Společně se podílí na chodu školy, chystání akcí 
a projektů zaměřených na zlepšení atmosféry ve škole, lepší komunikaci a na vzájemném respektu.  
 

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Sport, TV, turistika 3 43 

Umělecké obory 1 14 

Taneční kroužky 5 65 

Edukativní skupinky 2 22 

Jazykové kroužky 1 9 

Příprava na SŠ  2 13 

 

 

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 2019 – 2020. Za ZŠ byly touto spoluprací pověřeny p. uč. 

Mgr.Magda Střelská na MŠ Prušánecká, p. uč.Mgr. D.Adamíková  na MŠ Bořetická 26, p. uč.Mgr. 

Drahomíra Burýšková na MŠ Velkopavlovická, p. uč.Mgr. Libuše Kroupová na MŠ Bořetická 7.   

Spolupráce obou školských zařízení  měla umožnit 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. Bohužel 

v letošním školním roce se naše spolupráce nejen zkrátila, ale v době karantény již nemohly proběhnout 

naplánované akce. Zvláště nám učitelům i dětem bude chybět návštěva předškoláků v prvních třídách. 
Na to se vždy obě strany těšily. Také návštěvy učitelek ze základních škol na třídních schůzkách 

v mateřských školách se neuskutečnily. Tam většina rodičů předškoláků čerpala informace o prvních 
krůčcích prvňáčků v základní škole.Musíme věřit, že se v příštím školním roce situace stabilizuje a 

budeme moci spolupracovat tak, jak jsme byly zvyklé.  

V letošním školním roce se vedení edukativních skupinek opět věnovala pí. uč. Mgr. Libuše Kroupová 
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Uskutečněné akce  

Termín   Činnost  Učitel  

září  

Navázání spolupráce s MŠ Velkopavlovická, Bořetická 7, Bořetická 
26, Prušánecká - projednání Dohody o vzájemné spolupráci 

  

D. Burýšková, L.Kroupová 

 D.Adamíková M. Střelská  

Říjen  

  

 

 

Listopad  

Vytvoření edukativně – stimulačních skupin pro děti a rodiče 
předškoláků – práce v těchto skupinách bude probíhat v 1.pololetí  
školního roku 

Edukativně – stimulační skupinky v MŠ Prušánecká říjen - květen 

Podzimní vyrábění v MŠ Velkopavlovická; I. B  

Návštěva dětí z MŠ Bořetická 7 v 1.třídě  

  

L.Kroupová  

 

M. Střelská  

D. Burýšková  

L. Kroupová   

prosinec  
Vánoční vyrábění v MŠ Velkopavlovická  D. Burýšková  

  

leden      

únor  

Návštěva pí. uč.Adamíkové v MŠ Bořetická 26 na hodině Edukativně 
– stimulační skupinky pro předškoláky  

  

D.Adamíková 
  

  

březen    

duben    

květen    

červen    

 

Vypracovala Mgr. Drahomíra Burýšková  
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Přehled činností MZ 6. – 9.roč -  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. Iveta Smejkalová 
            Mgr. Iva Závodníková 
            Bc.  Kristýna Kolaciová 
            
 

Měsíc                    Akce    Počet žáků, zabezpečuje 
září Běh za zdraví - Akátky 73ž. Boudný, Musil 

 Svět hlavolamů 20ž. Strouhal 

říjen Čejka – cup - florbal 12ž. Musil 

 Atletická soutěž - Lužánky 15ž. Musil 

 Anglické divadlo – VIII.A 14ž. Bieliková 

 Výukový program – Totalita – VIII.B 15ž. Šíblová 

 Exkurze SŠ Olomoucká 22ž. Boudný 

 Výukový program – Planetárium – VI.A,B 43ž. Chuchelová 

 Okresní turnaj ve florbalu – 8. a 9. tř. 20ž. Musil 

 Výukový program – Planetárium VII. A,B 42ž. Musil, Strouhal 

listopad Divadlo – Lucerna – VIII.A,B 30ž. Šíblová 

 Anglické divadlo – VII.A,B 42ž. Bieliková 

 Okresní kolo ve florbalu – kat. III 12ž. Musil 

 Projektový den – 17. listopad 2. stupeň , Kuchyňková, Šíblová 

 Výukový program – Anthropos VI.A,B 40ž. Chuchelová 

 Výukový program – Pobavme se o 

alkoholu – VII.A,B 

41ž. Šíblová 

 Veletrh středních škol 8. a 9. tř. 52ž. Kuchyňková, Bieliková 

 Výukový program Velká Morava – VII.A,B 41ž. Chuchelová 

prosinec Cestopisný pořad – Kolumbie 7., 8., a 9. 

roč. 

96ž. Musil 

 Bruslení 25.ž. Musil 

leden Branný den 72ž. Boudný, Strouhal 

 LVK – Karlov pod Pradědem 27ž. Boudný 

 Fiílmové představení - Čína 2. stupeň , Musil 

 Preventivní program – Podané ruce – 
VI.A 

21ž. Hradská 

 Výukový program – Německý jazyk  14ž. Šíblová 

únor LVK – Karlov pod Pradědem 29ž. Boudný 

 Školní ples 110ž. Kuchyňková 

 Preventivnín program – Podané ruce – 

VII.B 

21ž. Hradská 

 Preventivní program – Kyberšikana – 
VII.B 

20ž. Musil 

březen Divadelní představení _ Klára – 9.A 22ž. Kuchyňková 

 Preventivní program – Vztahy ve třídě – 
VI.A 

21ž. Hradská 
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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 s dospělým 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. V návaznosti s rozvíjením čtenářské gramotnosti u žáků 1. stupně proběhlo na naší škole 
školní kolo recitační soutěže, při kterém žáci úspěšně prezentovali svou práci. 

Prvňáčci též 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.  
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 Datum Název akce, téma Vyučující Poznámka 

I. A 

I. B 

I. C 

4. 10. Pasování prvňáčků na Rytíře knih L. Puškášová 

D. Burýšková  

M. Kolísková 

 

Slavnostní chvíle pro 

děti, při které se seznámí 

s tím, co je pasování a 

jak chránit knihy.  

II. B 

II. C 

22. 10. Čtvero ročních dob D. Adamíková Povídání o jednotlivých 

ročních obdobích a 

zvycích. 

II. A  

 

 

8. 11. Neotesánek M. Střelská 

 

Výchovná beseda o 

vztazích mezi lidmi a 

vhodném chování 

k ostatním. 

I. B 20. 11.  K čemu slouží knihovna D. Burýšková Interaktivní beseda o 

tom, jak se chovat 

v knihovně a jak si 

půjčovat knihy. 

I. B 4. 2. Pohádky o zvířatech D. Burýšková Pohádky se zvířecím 

hrdinou a ponaučení 

z nich plynoucí. 

I. C 25. 2. Pohádky o zvířatech M. Kolísková 

 

Pohádky se zvířecím 

hrdinou a ponaučení 

z nich plynoucí. 

III. A 

III. B 

6. 3. 

 

Klasické pohádky D. Vrábová 

T. Kučerová 

 

Povídání o klasických 

pohádkách a jejich 

hrdinech. Autoři 

klasických pohádek.  

 
Další naplánované besedy neproběhly z důvodu distanční výuky. 

 
                   Vypracovala: Mgr. Magda Střelská 

 
 
Přehled činnosti školní knihovny ve školním roce 2019/2020 
 

Výpůjční doba knihovny byla v pondělí 12,35 – 13,30a ve čtvrtek 9,40 – 10,00. Opět byla spojena 

výpůjční doba s termínem školního klubu, který je právě v prostorách knihovny a multimediální učebny. 
Žáci využívali počítače, listovali v knihách a časopisech. Ve spolupráci s třídními učiteli se nám podařilo 

zvýšit výpůjčky pro žáky 1. stupně, ale stále v této oblasti jsou mezery. Příští rok bychom chtěli uspořádat 
pro třídy 1. stupně návštěvu knihovny a seznámení žáků i třídních učitelů s fondem knihovny. V rámci 



18 

 

zvyšování čtenářské gramotnosti, které se na 1. stupni intenzivně věnují, ve spolupráci s třídními učiteli 

podpořit samostatnou četbu žáků, ne jen četbu společnou. 

 
Knihovna je propojena s multimediální učebnou. Probíhá zde výuka některých tříd, které nemají ve svých 

kmenových třídách interaktivní tabuli. Pořádají se zde i besedy a soutěže. Letos se zde uskutečnila 
beseda s Policií ČR, preventivní program Pobavme se o alkoholu, školení pedagogických pracovníků – 

systém edookit, Inkluzivní vyhláška 

V knihovně probíhají pravidelné čtenářské dílny. Úkol, který jsme si stanovili pro letošní školní rok - 
úprava prostoru před knihovnou pro relaxaci s knihou, časopisy a vytvoření malého informačního centra 

– se nepodařilo splnit z důvodu uzavření školy od března 2020. Příští rok bychom však chtěli tento 
prostor vylepšit dle vzoru relaxačního místa ve 3. patře. Záleží samozřejmě na finančních možnostech 

školy a na spolupráci s novým učitelem výtvarné výchovy. 
 

Ve spolupráci se školní knihovnou učitelé českého jazyka připravili soutěž čtenářské gramotnosti pro 

žáky 6. a 7. tříd. Bohužel do slibně započatého projektu zasáhla situace s protiepidemiologickými 
opatřeními a zavření škol. Přesto někteří žáci dle pokynů učitelů projekt dokončili. V jeho 

vyhodnocení  budeme pokračovat v září. 
                                                                                                  Zpracovala PhDr. M. Kuchyňková 
 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

   

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. 2019 – 31. 8. 2021 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 

a) jako žadatel  
 

Celková výše dotace  1 064 814,00 Kč 

 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 

sml., datum  

Ano; 31. 8. 2017 

Stručný popis projektu  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 

 

 

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

„Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a 

čtenářské gramotnosti v Jihomoravském kraji“ 

Délka trvání projektu  1. 9. 2018 – 31. 8. 2021 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

 
 

a) jako partner 
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b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

Celková výše dotace   

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 
sml., datum  

Ano; 31. 8. 2018 

Stručný popis projektu  V laboratoři přírodovědných pokusů budou žáci pracovat s modely 

a zařízeními jako opravdoví badatelé, kdy pomocí pokusů a 
ukázkových demonstrací objevují principy, podle kterých funguje 

příroda. Časová dotace je 1,5 hodiny/den a to 2x ročně. 

V elektro dílně získají žáci základy z elektrotechniky v oblasti 

silnoproudu a slaboproudu. Seznámí se se základními elektrickými 

značkami a budou zapojovat jednoduché obvody. Taktéž si 
navrhnou na PC a vyrobí desku plošných spojů. Výše uvedené 

aktivity jsou určeny pro žáky 9. ročníků. 

 
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 

 
 

 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem 
prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení 

kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 
 

 
 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  
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c) jako zapojená škola c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  100 000 000 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále přinese posílení 

odbornosti pedagogů partnerských škol a posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 
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9.0 Zhodnocení projektů realizovaných školou a financovaných z vlastních i z cizích 
zdrojů:  

 

Ve školním roce 2019/2020 si škola vytyčila více cílů, které se dají rozdělit do dvou velkých oblastí. 
Oblast pedagogickou a oblast zlepšení technického stavu budov a školních pozemků.  

 

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 části dalšího školního roku 2020/2021 

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. V době koronavirové pandemie byl jako základ pro distanční výuku 
používán elektronický systém Edookit. Byla však využívána i další webová rozhraní jako např. youtube 

nebo google. 

 
5. Škola zakoupila a provozuje nástěnný tablet ÁMOS. Jednoduše si všichni žáci, pedagogové i 

rodiče najdou aktuální rozvrhy, suplováni nebo jídelníček. Návštěvy se mohou zorientovat díky plánku  
školy, přehledu akcí, výletů a všech dalších informací. Žáci se potěší fotkami z akcí, zajímavými  články 

ze školního prostředí a získají i další informace z webu školy.  

Například: 

-  rozvrhy a suplování: Škola OnLine, Edookit 

-  sledují  jídelníčky  

 

https://www.skolaonline.cz/
http://www.edookit.cz/
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6. 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.  

 
7. 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.  
 

8. Na základě novely školského zákona škola otevřela k 1. 9. 2017 přípravnou třídu. Přípravnou 
třídu otevřeme i k 1. 9. 2020. 

 
9. Od 1. 9. 2019 je škola připravena na změnu financování regionálního školství. Část hodin z 

týdenní dotace bude dělena. V druhém roce změny financování vedení školy rozhodlo dělit průřezem 

hodiny s exaktních předmětů a předměty cizích jazyků. 
 

10. Celým školním rokem se táhla nit intenzivní práce se čtenářskou gramotností. Především 
vyučující 1. stupně školy organizovali mnoho aktivit a soutěží, které podporují čtenářskou gramotnost. 

  

11. V tomto školním roce zorganizovala škola i některé nadstandartní akce: školu v přírodě s výukou 
plavání, lyžařský výcvikový kurz, Tyto aktivity hodnotili kladně i rodiče. V důsledku pandemie jsme byli 

nuceni některé aktivity zrušit nebo přesunout do dalšího školního roku. 
 

Oblast zlepšení technického stavu budov a školního pozemku  
1. Ve školním roce 2019/2020 jsme se zaměřili na rekonstrukci a opravu osvětlení v dalších sekcích 

školy.  

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 několik havárií vody. MČ 

Brno Vinohrady plánuje podat žádost o dotaci na MMB pro příští školní rok. Ve školním roce 2019/2020 
nebyla schválena žádost o tuto dotaci. 

3. Ve školním roce 2019/2020 byla provedena pravidelná revize elektro a hromosvodů. Opravy 

z těchto revizí zatížily provozní rozpočet vysokou částkou (jako i v předcházejících obdobích) 
 

4    Škola provádí pravidelnou údržbu zeleně na školním pozemku na základě odborného posouzení 
a ve spolupráci s odborem životního prostředí MČ Brno Vinohrady. 

 

 
 

 
V Brně dne 28. 8. 2020 

 
 

 

 
 

 
PaedDr. Ilona Sokolová, ředitelka školy 

 

 
 

 
 

 
Projednáno pedagogickou radou dne:  

 

Projednáno a schváleno Radou školy dne: 


