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1.0 Základní charakteristika školy 

 

 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

      ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, JANA BABÁKA 1, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

     Město Brno – Městská část Brno - Žabovřesky 

 

 

1.3 Ředitel školy:       Mgr. Ivo Pokorný 

 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

      1. stupeň 

      2. stupeň 

      Školní družina 

      Kapacita školy:  600 žáků 

      Kapacita školní družiny:  270 žáků 

  

1.5 Kontakty: 

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

 

 

 

 

 

1.6 Úplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň    15       5      364        24,27  

2.stupeň      9       4      192         21,33  

Celkem 
   24       9      556         23,17         600 
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 
 
 
Datum zřízení ŠR:    1.1.2015 (tříleté funkční období) ukončení 31.12.2017 

 

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

                                   Mgr. Luděk Balcařík – člen jmenovaný ÚMČ Brno - Žabovřesky 

                    Mgr. Alena Přikrylová –člen volený z řad pedagogických pracovníků 

 

                                 1.1.2018 (tříleté funkční období) 

 

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

                                   Mgr. Luděk Balcařík – člen jmenovaný ÚMČ Brno - Žabovřesky 

                    Mgr. Michal Jančík –člen volený z řad pedagogických pracovníků 

 
          

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

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

   

   

   

   

 

Jiné specializace, zaměření:  

RvJ – rozšiřující výuka cizích jazyků 

RvHv – rozšiřující výuka hudební výchovy 

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

 

 

 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování:  není součástí školy 

 

 

 

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

ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

Celkem          9           247     fyz. 9  / přepoč. 7,67         270 

 

 

Každodenní program školní družiny obsahuje odpočinkové, rekreační a zájmové 

činnosti rozdělené na podzimní, zimní a jarní období. 
 

ZÁŘÍ                                                                                                  

Vítání prvňáčků ve ŠD - zábavné odpoledne na školním hřišti 

 

ŘÍJEN                                                                                                                                                                          

Filmové představení v kině Lucerna „Já, padouch 3“ 

Malování křídami na téma „Pohádková postava“ 

Filmové představení v kině Lucerna „Hurvínek a kouzelné muzeum“ 

 

LISTOPAD              

Strašidelný průvod s lampiony                                                                               

Filmové představení v kině Lucerna „Esa z pralesa“ 

 

PROSINEC                                                                                           

Filmové představení v kině Lucerna „Maxinožka“                                                                                        

Kouzla Vánoc 

 

LEDEN                                                                                                  

Pěvecká soutěž Superstar 

Vystoupení kouzelníka 

 

ÚNOR                                                                                                   

Filmové představení v kině Lucerna „Paddington 2“                                                                            

Karneval  

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

Obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar na ZŠ Jasanová, kategorie 3. – 4.třída – 1. místo 

 

BŘEZEN                                                                                                

Filmové představení v kině Lucerna „Ferdinand“ 

Městské kolo pěvecké soutěže Superstar na ZŠ Antonínská – 1. místo 

Obvodní kolo v plavání na ZŠ Jasanová – 1x 1. místo, 2x 3. místo 

Ze života ptačí říše 

Velikonoční vítání jara 

                                                                                                                                                      

 

DUBEN                                                                                                   

Filmové představení v kině Lucerna „Pračlověk“                                                                                        

Atletický trojboj na školním hřišti 
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KVĚTEN  

Obvodní výstava výtvarných a literárních prací na téma „Dobrodružství, napětí najdeš 

v knížkách pro děti“    

Den Země                                                                                             

Filmové představení v kině Lucerna „Králíček Petr“    

Obvodní kolo v atletickém trojboji na ZŠ Vejrostova 

Staré pověsti české 

 

ČERVEN                                                                                                

Všemi smysly                                                                             

Filmové představení v kině Lucerna „Coco“ 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků            35,78 /41 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných            35,78 / 41       100/100 

 

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:  3 
  

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:    3  

  

2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :             8 / 7,32 

  

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let                   3                 14  

36-50 let                   1                 18 

51 a více                   1                   4 

Pracující důchodci nepobírající důchod                   0                   0 

Pracující důchodci pobírající důchod                   0                   1 

Celkem                   5                 36 

Rodičovská dovolená                   0                   4 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 

Z toho a) asistent pedagoga:    8,90/14 

            b) osobní asistent:  - 

                   c) školní asistent:  - 

                   d) mentor:  4 
 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO                 0     

Inkluze do škol               16  

Speciální pedagogika, psychologie                 8  

Informatika, PC                 0  

Legislativa, řízení, ekonomie                 2 

Bezpečné klima školy                 2 

Společenské vědy                 6 

Přírodní vědy                 9 

Základy mentorských dovedností                 1 

Vyučování a hodnocení žáků               38  

Jak efektivně zvládat hněv agresivních žáků               47 

Daltonská konference                 7 

Celkem             136 
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3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1.        72         72          0          0            0 

2.        72         71          1          0            0 

3.        86         80          5          1            0 

4.        54         43        11          0            0 

5.        80         50        29           1            0 

Celkem za I. stupeň      364        316        46          2            0 

6.        68          39        29          0            0 

7.        51          26        25           0            0 

8.        38          22        16          0            0 

9.        35          16         18          1            0 

Celkem za II. stupeň      192        103        88          1            0 

Celkem za školu      556        419      134          3            0 

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

 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2            3                       0,54  

3            0                       0 

 

3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  4 

průměr na jednoho žáka:    0,007                                                

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   2 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   

Počty přijatých žáků 

 

10 6 8 24 3 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9.ročník               35             100 

nižší ročník/5.ročník  1/--                -- 

Celkem               36             100 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   5 

Důvody:  změna bydliště  

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   11 

Důvody:  změna bydliště, nabídka programu školy 
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4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 

 

    Ve školním roce 2017/2018 nebyla provedena inspekční činnost.  

    Na portálu InspIS DATA v modulu INEZ bylo v březnu 2018 zjišťováno zařazení  

    mediální výchovy v ŠVP.    
  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

 

          Nebyla.    

 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 

1) Krajská hygienická stanice Brno – předmět kontroly: Náhradní provoz školní jídelny  

základní školy – 6.9.2017  

Následná kontrola proběhla 12.9.2017   

2) Magistrát města Brna – předmět kontroly: Provedení kontroly výkonu státní správy 

v základní škole -  plnění opatření vyplývajících z Krizového plánu města Brna- 

zpracovaný plán krizové připravenosti – 16.4.2018                                                                 

3) Statutární město Brno, městská část Brno - Žabovřesky – předmět kontroly: 

Zveřejňování účetní závěrky ve sbírce listin obchodního rejstříku -  proběhla  

28.5.2018 – 11.6.2018   

4) Městská část Brno - Žabovřesky – předmět kontroly: Kontrola nastaveného systému  

zveřejňování smluv a dodržování postupu podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních  

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) –  

- kontrola proběhla 19.6.- 21.9.2017 za období  1.7.2016 – 31.5.2017 

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

rok 2017 nezávislým auditorem – květen 2018 

 

 

4.4  Opatření  zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
 

1) Krajská hygienická stanice Brno - veškeré nedostatky odstraněny 

 

2) MMB – nebyly zjištěny nedostatky 
 

       3)ZŠ je seznámena se zákonem č.563/1991 Sb., o účetnictví. Je si vědoma rizik    

          souvisejících s danou problematikou. Termín zveřejnění účetní závěrky za rok 2016 

          splnila. 

      

       4)ZŠ je seznámena se zákonem č.340/2015 Sb., vydala Vnitřní směrnici k aplikaci  

zákona o registru smluv. Je si vědoma rizik souvisejících s danou problematikou.   
      

         5)Závěrka za rok 2017 byla schválena MČ Brno – Žabovřesky 4.6.2018 
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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                 9             0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky                0             0 

Jiné – rozhodnutí o přestupu, o přijetí či nepřijetí do 1.třídy            135             0 

 

 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole 

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce           2            ne               VŠ 

školní metodik prevence           1            ne               VŠ 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog        0,825          ano                       VŠ 

školní speciální pedagog        1,0          ano               VŠ 

 

 

6.1.2  Věková struktura 

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

výchovný poradce             -             2               0         /          0               

školní metodik 

prevence 

            -             1               0         /          0                    

školní psycholog             1             -                           - 

školní speciální 

pedagog 

            1             -                           - 

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

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

volby povolání, semináře „Začleňování aktivit školního poradenského pracoviště“- Nová 

radnice, „Sdílení dobré praxe při řešení výchovných problémů žáků“- SVP Veslařská  

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

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

sandplay“- Centrum terapie Brno, „Kids Skills“- Dalet z.s., „Sebezkušenostní výcvik“- 

Mansio 

-speciální pedagog: metodická setkání – PPP Kohoutova, semináře „Diagnostika schopností a 

dovedností“- PPP Brno, „Intervence a stimulace“- PPP Brno, „Intervence schopností 

potřebných pro čtení a psaní“- PPP Brno 
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6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

6.3 Individuální integrace 

 

 
Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň PO 

Mimořádně nadaný žák 3. 1 2 

 5. 1 2 

Vývojové poruchy chování 1. 2 3 

 4. 1 3 

 5. 4 3 

 6. 1 3 

 7. 1 3 

 8. 1 3 

 9. 4 2/2 žáci,  3/2 žáci 

Autismus 5. 1 3 

 7. 1 3 

 8. 1 3 

Vývojové poruchy učení 1. 1 3 

 2. 4 2 

 3. 4 2/3 žáci, 3/1 žák 

 4. 6 2/4 žáci, 3/2 žáci 

 5. 5 2/3 žáci, 3/2 žáci 

 6. 2 2/1 žák, 3/1 žák 

 7. 1 2 

 8. 1 2 

 9. 4 2/3 žáci, 3/1 žák 

Cizinec bez znalosti ČJ 6. 1 3 

CELKEM  48  

 

 

 

 

6.4 Skupinová integrace :   Není 
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7.1 Další údaje o škole  

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. … 

 

JAZYKY 

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

dále jim nabízíme i nepovinnou angličtinu 

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

týdně) 

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

Akce: 

- celoroční projekty v jednotlivých ročnících v rámci ŠVP 

- týdenní jazykové soustředění ve Studnici , září 2017 

- návštěva vánoční Vídně, prosinec 2017 

- vánoční žákovské divadelní představení v angličtině, prosinec 2017 

- účast v konverzační soutěži v Aj – 6.a 10. místo, únor 2018 

- Cambridgeské zkoušky - našich 20 žáků 4.-6.tříd a další brněnští žáci v naší 

škole, červen 2018 

 

HUDBA 

- 2 týdenní turnusy hudebního soustředění v Nekoři, září 2017 (pěvecké sbory 

Rosa, Perličky) 

- rozšiřující výuka hudební výchovy pro zájemce 1.- 9. ročníku ve spolupráci se 

ZUŠ Orchidea 

- 4 školní pěvecké sbory 

- slavnostní Vánoční koncert přípravných sborů v kostele Církve československé 

husitské, prosinec 2017 

              -    vánoční koncert pěveckého sboru Rosa a dramatického semináře v KD Rubín,  

                    prosinec 2017 

              -    vystoupení pěveckého sboru Rosa – Veletrh základních škol v Lužánkách,  

                    únor 2018 

              -    muzikál „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ - pěvecký sbor Rosa a 

                   dramatický seminář v KD Rubín, duben 2018    

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

                   Perličky II(3.a 4.r.) muzikál „Ať žijí duchové“, červen 2018             

                  

                              

DALTON 

- člen asociace Czech Dalton  

- daltonem se zabýváme již 20 let 

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

              -     mezinárodní daltonská konference – 7 učitelů na ZŠ Brno, Husova, květen 2018  

                                                                    (1 učitel lektorem) 

 

DRAMATICKÁ  VÝCHOVA 

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

- na 2. stupni volitelný předmět  

- další jako školní kroužek 

- žáci jsou úspěšní v národní soutěži Kandrdásek – 1x 2.místo 
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- vystoupení dramatického kroužku s pěveckým sborem Rosa a Perličky II. v KD 

Rubín– „Vánoční koncert“-prosinec 2017, muzikál „Josef a jeho úžasný 

pestrobarevný plášť“ -duben, muzikál „Ať žijí duchové“-červen 2018 

 

PROJEKTOVÉ VYUČOVÁNÍ 

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

- na 40 ročníkových projektů s různým tematickým zaměřením každý rok 

- koordinace a týmová spolupráce učitelů při přípravě  

- projektové vyučování propojeno s daltonským plánem 

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

před rodiči, pomocí interaktivní tabule a dataprojektorů) 

 

 

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT 

Závěrečná zpráva – činnost Žákovského parlamentu ZŠ Jana Babáka 2017/2018 

 Ve školním roce 2017/2018 byli členy žákovského parlamentu vždy 2 zástupci z 5.-9. tříd 

(celkem 24 žáků). Jako zástupci pedagogického sboru v něm působily Mgr. Hana Šatná a 

Mgr. Naděžda Peňáková. Žákovský parlament se scházel 1x měsíčně v pondělí 1. vyučovací 

hodinu. Podařilo se nám vytvořit spolupracující, aktivní tým žáků, kteří chtějí být prospěšní 

své škole. 

Žákovský parlament ve své činnosti navázal na úspěšné aktivity z předchozích let a 

připravil pro žáky školy nové akce. 

Sběr papíru 

- dobrovolná akce, probíhá v podzimním a jarním období 

- finanční výtěžek je rozdělen třídám podle množství nasbíraného papíru, celková 

částka je zhruba 40 000 Kč 

 

Ekotýden 

- nová akce pro žáky 1. i 2. stupně: sběr odpadků v okolí školy, aktivity zaměřené na 

ekologii – hry, učební a pohybové aktivity, kvízy – žáci parlamentu připravili 

kuchařku nápadů (včetně pomůcek), podle které mohli učitelé pro své třídy vybírat 

vhodné činnosti s ekologickým zaměřením 

 

Halloweenské balónky 

- nová akce pro žáky 1.-6. tříd, aktivita o velké přestávce – zdobení balónků 

halloweenskými motivy 

 

Mikulášská nadílka 

- nejstarší členové žákovského parlamentu se 5.12. 2017 v převlečení za Mikuláše s 

doprovodem vydali do tříd na 1. stupni, při této akci úzce spolupracují s 

jednotlivými TU (reflexe dětí, odměny) 

- návštěva MŠ Dobrovského – velmi kladné hodnocení od vedení MŠ 

 

Anglické divadlo a charitativní sbírka pro ZŠ Kociánka 

- žákovský parlament tradičně předává výtěžek z charitativní sbírky Anglického 

divadla ZŠ Kociánka 

- členové parlamentu navštívili ZŠ Kociánka, setkali se s jejími žáky a prohlédli si 

prostory školy 
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Masopustní týden 

- každoroční velmi oblíbená akce, v letošním školním roce proběhla 12. - 16. 2. 2018 

- členové parlamentu letos schválili tyto tematické dny: Den po domácku, Den z 

budoucnosti, Den plyšáků, Den povolání, Den animovaných a komiksových 

postaviček 

- zapojila se většina žáků školy i členové pedagogického sboru 

 

Valentýnská srdíčka 

- nová akce, aktivita na velkou přestávku pro žáky 1.-6. tříd 

- žáci si mohli ozdobit srdíčko a napsat vzkaz svému kamarádovi (vyjádření 

přátelství) 

 

Slavíme Den dětí 

- nová akce, aktivita na velkou přestávku pro 1. i 2. stupeň 

- členové parlamentu připravili taneční, pohybové a kvízové aktivity + sladká 

odměna všem zúčastněným 

- akce probíhala na chodbách školy a v tělocvičnách a setkala se s velmi kladným 

přijetím I hodnocením 

 
 

 

Evaluace a autoevaluace 

 

 

MONITOROVACÍ POHOVORY ZAMĚSTNANCŮ S ŘEDITELEM ŠKOLY  

Pohovory s jednotlivými zaměstnanci probíhaly během měsíce května a června. Zaměstnanci 

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

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

školní rok. Rozhovory probíhaly v klidném a přátelském duchu a byly přínosem jak pro 

vedení školy, tak i pro zaměstnance. 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Letos získali vynikající hodnocení 4 učitelé, výborné hodnocení 7 učitelů a lepší průměr 4 

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

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

2017/2018. 
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Účast školy v soutěžích, kulturních, sportovních a jiných akcích 

 

Září        -    Den jazyků – 1.- 9. ročník 

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

                   – KD Rubín 

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

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

- Týdenní jazykové soustředění (6.- 8.r.)  ve Studnici – 1 turnus 

              -   Seiferos- draví  ptáci na školním hřišti - žáci 1.a 2.stupně 

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

              - Návštěva SVP Veslařská – 7.A 

              -    Návštěva VIDA centra – 7.- 9. ročník 

                   

                             

Říjen      -    Planetárium Brno – představení „Zulu hlídka“- 1. ročník 

               -   Výukový program „Bezpečnost na internetu“v Lužánkách – 5.A 

- Divadlo Radost – Jája a Pája – 2. ročník 

- Anglické divadlo v KD Rubín – 7.,8. Ročník 

- Florbal – hoši 8.a 9. r.-postup do čtvrtfinálového kola města Brna 

 

Listopad -    Výukový program„Sociální sítě“ – Salesiánské středisko mládeže   

                     v Žabovřeskách- 6.A    

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

-                      v Žabovřeskách- 8.A    

- Výukový program „Vykroč – pan Facebook“ – Salesiánské středisko mládeže   

v Žabovřeskách- 9.B 

- Osvětim – celodenní zájezd – 8., 9. ročník 

- Školní kolo olympiády v Čj – 8., 9. ročník   

- Literární workshop se spisovatelem Karlem Klimešem- MZK- 1., 2. ročník 

- Výukový program „Když kámen promluví“ – VIDA centrum – 1.B 

- Výukový program „Hospodářství u Šnofouse“- středisko Lipka – 1. ročník 

- Týden vědy a techniky – Bazilika Nanebevzetí Panny Marie – 4.A,B 

- Výukový program „Úžasné planety“- Planetárium Brno – 5. ročník 

- Výukový program „Virtuální procházka vesmírem“ – Virtuen – 5.B 

- Návštěva Anthroposu – 6. ročník 

- Výukový program – Slovanské hradiště v Mikulčicích – 7.A 

- Výukový program „Vlněná dílna“- středisko Lipka – 7.B 

- Projektová výuka „Život v pohybu“- studenti PdF – 9. ročník 

- Návštěva ISŠA Křižíkova – „Ukaž, co v tobě je“ – vybraní žáci 8., 9. ročník 

- Úřad práce – 9.A 

- Sudoku – školní kolo – 6.- 8. ročník 

              -     Školní kolo ve šplhu – 3. ročník    

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

              -     Florbal hoši v hale na ul. Střední – 6.B,C 

              -     Výchovný koncert učitelů ZUŠ v jídelně školy – 1. ročník    

   -     Loutkové divadlo paní Kopecké – tělocvična školy - 1.a 2. ročník 

   -     Divadlo Reduta – hudební pohádka – 4.A, 5.A 
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Prosinec -    Den otevřených dveří  

- Exkurze žáků do Vídně – žáci 2.st., 5.A 

- Vánoční anglické divadelní představení žáků pro rodiče  

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

- Vánoční koncert přípravných pěveckých sborů v kostele Církve československé 

husitské 

- vánoční koncert pěveckého sboru Rosa a dramatického semináře v KD Rubín,  

                    prosinec 2017 

- Výukový program „Když kámen promluví“ – VIDA centrum – 1.B 

- Vánoční dílny – CVČ Rozmarýnek  – 1.B 

- Vánoční dílny ve Strážnici – 2. ročník  

- Výukový program „Zabalené Vánoce“ – středisko Lipka – 3.A, B 

- Vánoční dílny – CVČ Lužánky – 4.C 

- Výukový program „Buňka“- laboratoře Masarykovy univerzity – 6.B,C 

- Výukový program „Bezpečně na internetu“- CVČ Lužánky – 6.C 

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

v Žabovřeskách- 8.B    

- Sudoku – městské kolo – 6.- 8. ročník 

- Exkurze do Prahy – 8.B 

- Vzdělávací pořad „Planeta 3000“ – 6.- 9. ročník 

- Korfbalový turnaj – školní kolo – 3.- 5. ročník 

- Vánoční turnaj ZŠ Jana Babáka – přehazovaná, florbal 

 

Leden    -     Školní kolo recitační soutěže  

- Městské kolo olympiády v Čj – 1x postup do krajského kola 

- Městské kolo matematické olympiády – 5. ročník 

- Výukový program „Sociální sítě“ – Salesiánské středisko mládeže   

                     v Žabovřeskách- 6.B    

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

       v Žabovřeskách- 7.A    

- Výukový program „Vykroč – pan Facebook“ – Salesiánské středisko mládeže   

v Žabovřeskách- 9.A 

- Výukový program „Vyprávění z papírového divadla“ – 2.C 

- Výukový program „Vlněný program“ – SVČ Lipka – 4.C 

- Výukový program „Buňka“- laboratoře Masarykovy univerzity – 6.A 

- Výukový program „Virtuální procházka vesmírem“ – Virtuen – 8. ročník 

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

- Divadelní Kandrdásek – školní kolo – jídelna školy 

- Divadlo Radost – „Líná babička“ – 4. ročník 

 

Únor      -     Veletrh základních škol – CVČ Lužánky 

- Okresní kolo konverzační soutěže v Aj – 2.st. – 6.a 10. místo 

- Účast v soutěži Zlatý Ámos ve Zlíně – 5.A 

- Výukový program „Sociální sítě“ – Salesiánské středisko mládeže   

                     v Žabovřeskách- 6.A,C    

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

       v Žabovřeskách- 7.B    

- Exkurze „Ve stínu pyramid“ – Vyškov – 6.A, B 

- Výukový program „Úžasné divadlo fyziky“ – 6.- 9. ročník 

- Výtvarná soutěž „Děti malují pro konto bariéry“ – 1x 3. místo 

- Divadlo Radost „Pipi dlouhá punčocha“- 2. ročník 

- Divadelní představení dramatického kroužku – 1. stupeň  
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- Obvodní kolo v Korfbalu – 4., 5.r.- postup do městského kola 

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

- Plavecké závody na ZŠ Arménská – 3.- 5. ročník – štafeta 2. místo 

 

Březen   -  Den otevřených dveří + Školákem nanečisto 

              -  Městské kolo recitační soutěže – Labyrint -1.- 5.r., 6.- 9.r. 

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

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

              -  Matematická soutěž Klokan – 2. stupeň 

              -  Soustředění pěveckého sboru Rosa a dramatického kroužku v Nekoři 

              -   Beseda o vodících psech – 1. ročník 

              -  Exkurze do Strážnice – 1. ročník 

              -  Výukový program „Vykroč“–Salesiánské středisko mládeže v Žabovřeskách – 7.r. 

              -  Beseda s J. Klímou – „Kriminalita mládeže“- Divadlo Bolka Polívky – 8. ročník 

              -  Obvodní kolo ve vybíjené – ZŠ Jana Babáka – 4., 5. ročník 

              -  Korfbal – obvodní kolo v tělocvičně školy – 1. stupeň – 3.a 4. místo 

              -  Korfbal – městské kolo- finále Brna – Maloměřice – 5. ročník – 5. místo 

              -  Florbal – obvodní  kolo na ZŠ Laštůvkova – 3. ročník 

              -  Florbal – memoriál na ZŠ Tuháčkova – 8., 9. ročník 

             

Duben   -     Muzikál „Josef a jeho úžasný pestrobarevný plášť“ – pěvecký sbor Rosa+ 

                    dramatický kroužek – KD Rubín 

- Matematická soutěž Pythagoriáda – školní kolo – 2. stupeň    

- Matematická olympiáda pro 5.r.– městské kolo – 3. místo  

- Záchranná stanice zvířat Brno – ukázka na školním hřišti – 1.i 2. stupeň 

- Výukový program „Jarní probuzení“ – CVČ Lipka – 2.B 

- Výukový program „Znáš svoje (ne)moci“ - Kočičí zahrada – 3.A,C 

- Výukový program „Půda není nuda“ – CVČ Lipka – 4.B 

- Výlet do Prahy – 4. ročník 

- Výukový program „Nevidomí mezi námi“ – 6. ročník 

- Beseda s policií ČR – Informační centrum na ul Běhounská – 7. ročník 

-     Divadlo Radost – „Mach a Šebestová“ – 3.A,B 

-     Divadlo Radost – „Limonádový Joe aneb Koňská opera“ – 6. ročník 

- Divadlo Reduta – „Teror“ – 9.B 

- Obvodní kolo ve vybíjené pro 4., 5. ročník – ZŠ Novoměstská  

Květen   -    Výlety jednotlivých tříd – 1.r., 3.r., 4.r., 5.C, 9.B 

- Školy v přírodě –  5.A    

- Konference Czech Dalton v Brně – ZŠ Husova 

- Den Země – pro děti z MŠ a žáky 1.stupně – školní hřiště (připravili žáci 7.B a  

žáci 9.A) 

- Výukový program „Vykroč“–Salesiánské středisko mládeže v Žabovřeskách – 

7.A 

- Výukový program „Mysli na smysly“- VIDA centrum – 3.C 

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

- Výukový program „Nevidomí mezi námi“ – 7. a 8. ročník 

- Retrospektivní program – studio Lávka – 9.ročník 

- Dopravní hřiště na ZŠ Pastviny – 5.A,B 

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

- Divadlo Radost – „Beatles“ – 7. ročník 

- Atletický čtyřboj žáků 6,a 7.tříd – ZŠ Laštůvkova – dívky 2. místo, hoši 9. místo 

- Olympiáda žabovřeských ZŠ pro 1.a 2. stupeň – atletika – Palacký vrch- 2. místo  

- Školní turnaj ve  futsalu a baseballu - 2.stupeň 



 17 

 

Červen   -    Výlety jednotlivých tříd1.A,C,  2.A,B,C, 4.A, 6.A,B,C, 7.A,B,  8.A,B,  9.A  

              -     Školy v přírodě – 3.A,B,C,  4.A,  5.B 

- Cambridgeské zkoušky -našich 20 žáků 4.-6.tříd a další brněnští žáci v naší škole  

- Ocenění talentovaných žáků – Adam Kubíček 5.B – Nová radnice, MMB 

- Výukový program „Stolařina je prima“ – SVČ Lata – 1.C 

- Výukový program „Malí zahradníci“ – skleník Lužánky – 2.B 

- Výukový program „Vlnění na Latě“ – SVČ Lata – 2.C 

- Soutěž „Rozpočti si to“ v Praze – vybraní žáci 5.C – 9. místo 

- Výstava „Cosmos Discovery“- BVV – vybraní žáci 2. Stupně, 6.B 

- Festival RE:PUBLIKA – BVV – 9.A 

- Dopravní hřiště na ZŠ Pastviny – 5.C 

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

-                    Perličky II(3.a 4.r.) - muzikál „Ať žijí duchové“ – KD Rubín 

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

- Atletický trojboj brněnských ZŠ pro 1. stupeň na ZŠ Vejrostova  

3. ročník - 4. místo, 5. ročník – 9. místo    

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

2.- 3. místo 

- Bystrcký korfbalový turnaj – ZŠ Laštůvkova – 6.a 7. Ročník – 2. místo 

 

 

 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 
 

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

- Školská rada při ZŠ Brno,  Jana Babáka 1 

- Sdružení rodičů při ZŠ Brno, Jana Babáka 1 

- Tělovýchovné jednoty a kluby působící v budově školy 

- Masarykova univerzita Brno (praxe studentů, laboratoře) 

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

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

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

- Salesiánské středisko mládeže v Žabovřeskách (výukové programy Vykroč) 

- VIDA centrum 

- Středisko Lipka 

- Studio Lávka 

- Středisko pečovatelské služby, Brno Horova 

- Policie ČR 

- Hasičský záchranný sbor 

- Úřad práce 

- PPP Brno - Sládkova  

- Knihovna Jiřího Mahena - Mozolky 

- MF Dnes (fotografování 1. tříd) 

- Středisko volného času Lužánky (výukové programy)  
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Kroužky při ZŠ 
 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - AJ                21                    370    

Přírodní vědy 2 30 

Společenské vědy                  2 19 

Sport, TV, turistika 5 58 

Technické vědy 2 51 

Umělecké obory 9                    143 

Zdravotní, speciální pedagogika 2  12 

Jiné – ČJ a literatura 2 59 
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 
 

 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 

 

 

Projekty z EU 

 

1) 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Prevence školní neúspěšnosti na ZŠ 

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

Délka trvání projektu 

Udržitelnost projektu  

1.9.2017 – 31.12.2019 

 

1.1.2019 – 31.12.2019 

Operační program  Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

- 

 

Magistrátu města Brna, Dominikánské nám.1 

Celková výše dotace  - 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  

25.6.2017 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na pomoc problémovým žákům, kteří 

mají špatné sociální zázemí a návyky, které se projevovaly 

nedostatečnou domácí přípravou, která měla vliv na jejich 

celkový prospěch. 4 mentoři se věnovali 26 žákům školy. 

Kroužek Aktivního občanství a sociálního rozvoje – 6 žáků. 

Kariérové poradenství – pomoc žákům a jejich rodičům při 

orientaci v nabídce středních škol, návštěva škol  
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2) 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů 

Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001030 

Délka trvání projektu  1.9.2016 – 31.8.2018 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) 

 

 

Celková výše dotace  1 266 609 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  

18.10.2016 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na zřízení funkce školní psychologa (0,5 

úvazku) a školního speciálního pedagoga (0,5 úvazku) a na 

další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

mentoringu a inkluze. 

 

 

3) 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu  

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 

kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 

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

Délka trvání projektu  1.9.2017 – 31.12.2019 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

 

 

b)  PdF MU 

Celková výše dotace  - 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské smlouvy, datum  

- 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 

učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s 

definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 

zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování 

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

budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, 

matematická, informační gramotnost, sociální a občanské 

kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s 

uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních 

přístupů. Projektu se zúčastňují 3 učitelé školy 
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9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

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

vzdělávacího programu POZNÁVÁNÍ*PROŽITEK*TVOŘIVOST. Všechny požadavky 

tohoto programu jsme výborně zvládli. 

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

Přicházely nové zprávy o žácích z pedagogicko- psychologických poraden. Údaje pod 

různými kódy jsme vykazovali každý měsíc do výkazu R 44-99, kde nám na základě toho 

přiděloval JMK finanční prostředky v rámci úprav rozpočtu, které jsme využívali na podpůrná 

opatření jednotlivých žáků (pedagogickou intervenci, speciální pedagogickou péči, asistenty 

pedagoga a pomůcky pro žáky).  

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

žadatelem.  

Projekt „Školní psycholog a speciální pedagog, vzdělávání pedagogů“ začal 1.9.2016 a 

skončil 30.6.2018. Díky tomu jsme využívali školního psychologa a školního speciálního 

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

potřebují. Práce školního psychologa přispívá k vytváření klidného a bezpečného prostředí ve 

škole. Dále nám projekt umožnil další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti 

mentoringu a inkluze. 

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

bude končit 30.6.2019. V rámci projektu jsme partnerem MMB. Je zaměřen na pomoc 

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

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

jejich rodičům při orientaci v nabídce středních škol. 

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

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

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

gramotnosti. Společná setkávání probíhala v Praze. 

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

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

dramatické výchovy. Svědčí o tom příliv většího počtu žáků (až o 25) na další školní rok 

2018/2019. Otevřeli jsme opět 3 první třídy a škola bude využita téměř na úrovni svojí 

kapacity. Daří se to také díky výbornému pedagogickému sboru, který se neustále vzdělává a 

spolupracuje při pedagogické činnosti, tak i realizaci všech projektů. 

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

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

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

Od začátku školního roku jsme začali využívat systém Edupage, ve kterém jsme realizovali 

v elektronické podobě třídní knihy, třídní výkazy, katalogové listy žáků a klasifikaci žáků 5. a 

9. ročníků. Díky systému Edupage se zdokonalila informovanost mezi zaměstnanci a 

plánování akcí v průběhu školního roku. 

      Dalším kladem je rekonstrukce školní kuchyně, která proběhla o letních prázdninách a 

dokončena byla během října 2017, a to díky finančním prostředkům z MMB a našeho 

zřizovatele MČ Brno – Žabovřesky.  

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

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

 

 

V Brně 10.7.2018                                                             Mgr. Ivo Pokorný 

                  ředitel školy 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2017/18 
 

Škola: ZŠ Brno, Jana Babáka 1 

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

Počet žáků: 556  
 

Podmínky školy a shrnutí práce 
Podmínky školy pro práci ŠMP a celého poradenského střediska jsou dobré. Veškeré 

plány a návrhy byly prodiskutovány s vedením školy a setkávaly se s podporou. Díky 

tomu jsme mohli v tomto školním roce nejen některé myšlenky realizovat, ale i chystat 

další činnost.  

S podporou vedení školy se uskutečnilo školení – seminář pro celý pedagogický sbor 

školy Motivační intervenční strategie v práci se žáky s rizikovým chováním. Seminář 

byl většinou učitelů velmi kladně hodnocený. 

Vedení školy schválilo objednávku dobře hodnoceného časopisu TŘÍDNÍ UČITEL 

jako inspirativního materiálu k práci nejen třídních učitelů. Časopis je k dispozici 

všem učitelům pro své umístění ve sborovně. 

Pro 2.stupeň jsme připravili a v začátku školního roku hned i realizovali 

celodenní projektové vyučování na téma posilování dobrých vztahů a pohyb žáků 

v kyberprostoru. 

Na prvním stupni, po proškolení dvou p. učitelek, se velmi pěkně rozběhl metodicky 

velmi dobře propracovaný program Kočičí zahrada. 

Mimo konkrétní specifickou prevenci jsme se i nadále soustředili na 

nespecifickou prevenci. I nadále probíhají na 1. stupni komunitní kruhy žáků s třídním 

učitelem. Na 2. stupni se třídní se svou třídou setkává v rámci třídnických hodin a 

projektů. Velký důraz byl kladený i na společné akce jako je jazykové a hudební 

soustředění, výlety, společné vystoupení hudebního sboru ROSA s dramatickým 

kroužkem….  

Velmi dobře se „zaběhla“ činnost poradenského centra školy. Protože se nám činnost 

dařila, máme chuť a nápady k další činnosti a systematické práci. Velmi se osvědčila 

práce s elektronickým systémem EDUPAGE, který jsme v tomto školním roce začali 

používat. Informovanost mezi zaměstnanci o jakémkoliv dění se zdokonalila. 

 V letošním roce došlo i výrazně systematičtější a ucelenější práci školní 

psycholožky s třídními kolektivy celé školy. 

 Jako vždy i letos jsme řešili prohřešky méně i více závažné – vulgaritu, 

poškozování věcí, vysokou absenci, náznaky a počínající projevy ostrakizmu a 

zneužívání sociálních sítí. 

Těší nás, že ve spolupráci s organizací PODANÉ RUCE se podařilo řešit problémy 

v konkrétní třídě, které byly již závažnějšího charakteru. S pracovníky této organizace 

proběhly i dva intervenční programy pro konkrétní třídy 2. stupně. 

Máme dobrou zkušenost se spoluprací rodičů. Jsou vůči škole otevření, 

komunikativní, zajímají se o dění a škole jsou vesměs vstřícně nakloněni. 

 Učitelé se v rámci vzdělávání účastnili mnoha vzdělávacích seminářů – Kočičí 

zahrada, Klima třídy, Práce s žáky s rizikovým chováním – seminář pro celý 

pedagogický sbor školy, Motivační intervenční strategie k práci se žáky s rizikovým 

chováním. 
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Konkrétní realizované besedy a programy 
- 1. stupeň 

o Stejně jako v loňském roce – práce na tématech rizikového chování v rámci 

komunitních kruhů a předmětu Náš svět + hodnocení výsledků  

o Práce školní psycholožky s třídními kolektivy (preventivní programy zaměřené 

na komunikaci, spolupráci a vztahy v třídním kolektivu, anonymní průzkumy 

vztahů, mapování klimatu) 

o Kočičí zahrada – dlouhodobá preventivní práce ve vybraných třídách 

o Výukové programy v Centru volného času Lužánky -  bezpečí na internetu 

 

 

- 2. stupeň 

o Podzimní Projektový den – článek o něm byl vytisknutý i v Žabovřeském 

zpravodaji 

o práce na tématech nebezpečného rizikového chování v rámci třídnických hodin 

+ výrazněji ve Výchově ke zdraví a Výchově k občanství – strukturalizované 

systematické učiteli domluvené vzájemně se doplňující aktivity 

o Práce školní psycholožky s třídními kolektivy (preventivní programy zaměřené 

na komunikaci, spolupráci a vztahy v třídním kolektivu) 

 

o 6. ročník 

 adaptační program vedený školní psycholožkou 

 preventivní program „Vykroč“ ze Salesiánského střediska mládeže 

zaměřený na vztahy ve třídě 

 CVČ Lužánky – výukový program BEZPEČNĚ NA INTERNETU 

 

o 7. ročník 

 téma „psychická onemocnění, jak je rozpoznat a řešit“ v rámci předmětu 

Výchova ke zdraví 

 preventivní program „Vykroč“ ze Salesiánského střediska mládeže 

zaměřený na vztahy ve třídě 

 práce školní psycholožky se třídou – preventivní program zaměřený na 

téma rozhodování, komunikace, etické jednání a vztah k menšinám 

 intervenční program s pracovníky organizace PODANÉ RUCE 

 rodičovská schůzka mezi pracovníky školy, pracovníky Podaných rukou 

a vedením školy 

 

o 8. ročník 

 program „Vykroč k médiím“ ze Salesiánského střediska mládeže 

zaměřený na reklamu a bezpečnost na internetu 

 intervenční program s pracovníky organizace PODANÉ RUCE 

 beseda s Josefem Klímou – kriminalita mládeže 

 

 

o 9. ročník 

 program „Vykroč – pan FACEBOOK“ ze Salesiánského střediska 

mládeže zaměřený na reklamu a bezpečnost na internetu 

 beseda s Josefem Klímou – kriminalita mládeže 
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Co se podařilo a plány pro příští rok  
- dobrá spolupráce s vedením školy i v učitelském sboru 

- spolupráce s žáky i jejich rodiči 

- dobrá spolupráce s pracovníky SVP – ambulantní péče rizikovým žákům 

- dobrá práce a především souhra školního poradenského střediska. Rozpracovaná 

činnost pro příští rok 

- spolupráce s organizacemi zajišťujícími besedy a programy 

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

zneužívání mobilů k různým drobnějším vztahovým prohřeškům  

 

 

Vypracovala: Ing. Marcela Kováříková + Mgr. Monika Hlaváčová 

  

V Brně 22.6.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 24 

          Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace 

 

 

 

 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2017/2018 byla projednána a schválena: 

 

 

 

1. Členy pedagogické rady ZŠ Brno, Jana Babáka 1   dne  27.8.2018 

2. Členy Školské rady ZŠ Brno, Jana Babáka 1          dne  18.9.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

                   ředitel školy            člen školské rady 
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Základní škola Brno, 

Jana Babáka 1, 

příspěvková organizace 

 

 

 

Obrazová příloha 

ze života školy 


