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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    11       4      215         19,55  

Celkem    26       9      579         22,27         600 
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1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
 
 
 
Datum zřízení ŠR:    1.1.2018 (tříleté funkční období) ukončení 31.12.2020 
 
 
Předseda a členové ŠR: Jaroslava Hanáková – člen volený z řad zákonných zástupců 
                                   Mgr. Luděk Balcařík – člen jmenovaný ÚMČ Brno - Žabovřesky 
                    Mgr. Michal Jančík –člen volený z řad pedagogických pracovníků 
 
          
1.8 Školní vzdělávací program  
Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 
ŠVP Poznávání*Prožitek*Tvořivost 304/2006 1. – 9. ročník 
   
   
   
   
 
Jiné specializace, zaměření:  

RvJ – rozšiřující výuka cizích jazyků 
RvHv – rozšiřující výuka hudební výchovy 
Dalton – použití daltonského plánu v 1. – 9. ročníku 
 
 
 
 
 
1.9 Zařízení školního stravování:  není součástí školy 
 
 
 
1.10 Počet pracovníků školního stravování :     - 
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1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  
ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 
Celkem          9          242 fyz. 9  / přepoč. 7,75         270 
 
 
Každodenní program školní družiny obsahuje odpočinkové, rekreační a zájmové 
činnosti rozdělené na podzimní, zimní a jarní období. 
 
 
SPOLEČNÉ AKCE ŠKOLNÍ DRUŽINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020                                               
 
ZÁŘÍ                                                                                                  
Vítání prvňáčků ve ŠD - zábavné odpoledne na školním hřišti 
Filmové představení v kině Lucerna „Tajný život mazlíčků 2“ 
 
ŘÍJEN                                                                                                                                                                          
Filmové představení v kině Lucerna „Lví král“  
Malování křídami na téma „Vesmír – sejdeme se na planetě“ 
Týden stromů 
 
LISTOPAD                                                                                            
Filmové představení v kině Lucerna „Toy Story: Příběh hraček 4“ 
Barvy podzimu 
 
PROSINEC                                                                                           
Filmové představení v kině Lucerna „Sněžný kluk“   
Vánoční dílničky 
 
LEDEN                                                                                                  
Pěvecká soutěž Superstar 
Vystoupení kouzelníka 
Filmové představení v kině Lucerna „Ovečka Shaun“ 
Výstava sněhuláků 
Legionáři republice 
 
ÚNOR                                                                                                   
Filmové představení v kině Lucerna „Dolittle“                                                                             
Karneval  
Obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar na ZŠ Heyrovského, kategorie 1. - 2. třída 
 
BŘEZEN 
Obvodní kolo pěvecké soutěže Superstar na ZŠ Heyrovského, kategorie 3. - 4. třída 
 
Společné akce školní družiny ukončeny v březnu z důvodu uzavření školy od 11.3.2020 
 
Od 25. května se otevřela škola pro žáky 1. stupně. Školní družina otevřela 10 skupin 
 pro 102 žáků 1.- 3. ročníku. 
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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            60,37 /67 100/100 
z toho odborně kvalifikovaných             60,37 /67       100/100 
 
2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  1 
  
2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy:  3 
  
2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:    1  
  
2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :             9 / 8,45 
  
 
2.2 Věkové složení učitelů 
Věk Učitelé 

Muži Ženy 
do 35 let                    4                  13 
36-50 let                    1                  19 
51 a více                    1                    6 
Pracující důchodci nepobírající důchod                    0                    0 
Pracující důchodci pobírající důchod                    0                    0 
Celkem                    6                  38  
Rodičovská dovolená                    0                        3      
 
2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 
Z toho a) asistent pedagoga:    12,00/18 
            b) osobní asistent:  - 

                   c) školní asistent:  - 
                   d) mentor:  - 
 
2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 
školy 
 
Typ kurzu Počet zúčastněných 

pracovníků 
Finanční gramotnost                 1 
Inkluze do škol               38 
Speciální pedagogika, psychologie                 5 
Anglický jazyk                 1 
Legislativa, řízení, ekonomie                 4 
Společenské vědy                 4 
Přírodní vědy                 2 
Metodologie výuky formou CLIL                 6 
Hudební výchova                 1 
Celkem               62 
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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.        67         67          0          0            0 
2.        68         68          0          0            0 
3.        71         71          0          0            0 
4.        73         69          4          0            0 
5.        85         82          3           0            0 

Celkem za I. stupeň      364        357          7          0            0 

6.       53          43        10          0            0 
7.        66          41        25           0            0 
8.        53          38        15          0            0 
9.        43          23         20          0            0 

Celkem za II. stupeň      215        145        70          0            0 

Celkem za školu      579        502        77          0            0 

*žák, který dočasně plní povinnou školní docházku v ústavním zařízení 
 
 
 
3.2 Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2            2                     0,34   
3            0                     0 

 
3.3 Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  6 

průměr na jednoho žáka:    0,01                                                
 
3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:   2 
 
3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 
 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium   
Počty přijatých žáků 
 

 9  5 3 29 5 

 
3.6 Počet absolventů ZŠ 
Ročník Počet žáků % 

9.ročník               43             100 
nižší ročník/5.ročník  -                -- 
Celkem               43             100 
 
3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   10 
Důvody:  změna bydliště  
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   8 
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 2019/2020 nebyla provedena inspekční činnost.   
    Na portálu InspIS SET v modulu INEZ bylo dne 14.11.2019 provedeno zjišťování     
    výsledků vzdělávání témat související s environmentální výchovou. 
    Dne 2.4.2020 v 9.30h. proběhl se školním inspektorem Mgr. Janem Dusíkem  
    telefonický řízený rozhovor ohledně distančního vzdělávání žáků v době uzavření školy  
    z důvodu koronaviru.   

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

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

rok 2019 nezávislým auditorem – květen 2019 
 
 

4.4  Opatření  zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
 
   1) Závěrka za rok 2019 byla v pořádku a byla schválena 1.6.2020 MČ Brno – Žabovřesky  
 
 
 
 
 
 
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               15             0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky                0             0 
Jiné – rozhodnutí o přestupu, o přijetí či nepřijetí do 1.třídy            151             0 
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6.0 Poradenské služby v základní škole 
 
6.1.1 Počty 
 fyzický 

počet  
kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce           2            ne               VŠ 
školní metodik prevence           1            ne               VŠ 
 
 úvazek kvalifikace, 

specializace 
dosažené vzdělání 

školní psycholog        1,0          ano                       VŠ 
školní speciální pedagog        1,0          ano               VŠ 
 
 
6.1.2  Věková struktura 
 do 35let 36 – 50 let 51 let a více/z toho důchodci 
výchovný poradce             -             2               0         /          0               
školní metodik 
prevence 

            -             -               1         /          0                    

školní psycholog             1             -                           - 
školní speciální 
pedagog 

            1             -                           - 

 
 
 
6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  
-výchovní poradci: Semináře a kurzy pro výchovné poradce v PPP Brno, schůzky VP v rámci 
volby povolání, semináře „Metodické setkávání kariérového poradenství“- administrativní a 
školící centrum Cejl 73, „Podpůrná opatření v praxi“ - Edupraxe 
-školní metodik prevence:  Schůzky MP v PPP Sládkova Brno,  
-školní psycholog: metodické setkání školních psychologů- PPP Kohoutova, semináře 
„Metodické setkávání kariérového poradenství“- administrativní a školící centrum Cejl 73, 
„Diagnostika vztahů ve třídě“- Audendo Praha 
-speciální pedagog: metodická setkání – PPP Kohoutova,  
 
6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 
6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): Ne 
 
6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné):  
 
           Psycholog (úvazek 0,5) z MČ Brno – Žabovřesky…..  259.000,-Kč   
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6.3 Individuální integrace 
 
Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň PO 
Mimořádně nadaný žák 2. 1 2 
 5. 1 2 
Vývojové poruchy chování 1. 1 3 
 2. 3 2 
 3. 3 2/ 1 žák 

2/ 2 žáci 
 4. 1 3 
 6. 1 3 
 7. 5 2/ 1 žák 

3/ 4 žáci 
 8. 1 3 
 9. 1 3 
Autismus 2. 2 3 
 7. 1 3 
 9. 1 3 
Vývojové poruchy učení 1. - - 
 2. 4 2 
 3. 6 2/5 žáků 

3/1 žák 
 4. 13 2/10 žáků 

3/3 žáci 
 5. 22 2/18 žáků 

3/4 žáci 
 6. 11 2/8 žáků 

3/3 žáci 
 7. 17 2/ 15 žáků 

3/ 3 žáci 
 8. 12 2 
 9. 11 2 
Cizinec bez znalosti ČJ 1. 1 2 
CELKEM  119  
 
 
 
 
 
 
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 v Češkovicích (Blansko) 
      -návštěva Vídně, prosinec 2019 
      -vánoční žákovské představení v angličtině, prosinec 2019 
      -účast v konverzační soutěži – městské kolo (2 žáci), únor 2019 
                     -kategorie 1A- 2. místo Alice Hofmannová 7.C 
                     -kategorie 2A- 8. místo Julie Jungmannová 9.B 
      -celoroční výuka konverzace v Aj s rodilým mluvčím 
      -návštěva divadelních představení v angličtině, celoročně 

 
HUDBA 

      -2 týdenní turnusy hudebního soustředění v Nekoři (září-říjen 2019) – pěvecké     
       sbory Perličky II, Rosa 
      -rozšiřující výuka hudební výchovy v 1. – 9. ročníku ve spolupráci se ZUŠ  
       Orchidea 
      -3 přípravné pěvecké sbory: Hvězdičky (1. roč.),  Perličky I (2. roč.), Perličky II  
       (3.+4. roč.) 

                  -1 koncertní pěvecký sbor: Rosa (5.-9. roč.) 
      -vánoční představení „Ukradené vánoce“ – pěvecký sbor Rosa  
       a dramatický seminář, KD Rubín, prosinec 2019 
     -slavnostní Vánoční koncert přípravných sborů v kostele Církve československé  
       husitské, prosinec 2019 
     -koncert pěveckého sboru Rosa s Petrem Bendem v Mahenově divadle,   
       prosinec 2019      

                            
DALTON 

- člen asociace Czech Dalton  
- daltonem se zabýváme již 20 let 
- daltonský plán využíván ve všech třídách 1.-9. ročníku od roku 2003 

                                                                     
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 – oblastní kolo - 1 x 1. místo 

                                                                                                     – 1 x 2. místo 
  -    vánoční představení „Ukradené vánoce“ – pěvecký sbor Rosa  
       a dramatický seminář, KD Rubín, prosinec 2019 
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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  

Žákovský parlament tvořili zvolení zástupci 5. – 9. ročníků (28 žáků), kteří během 
školního roku zorganizovali aktivity a akce pro své spolužáky a učitele. 

Letošní školní rok zahájil Ekotýden (14.-18.10. 2019), kdy byl pro celou školu 
zorganizován sběr použitých baterií a pro žáky 2. stupně ekologické aktivity o velké 
přestávce. 

V listopadu proběhl již tradiční Haloween, v letošním školním roce soutěžili žáci 2. 
stupně o nejoriginálněji ozdobené dveře své třídy. 

V prosinci jsme zahájili celoroční sběr papíru a děti na 1. stupni navštívil Mikuláš s 
anděly a čerty. Mikulášská družina poté tradičně také zavítala k dětem do MŠ Dobrovského. 

V lednu byl zahájen projekt školních mikin a triček, na kterém se kromě parlamentu 
podílejí i další pedagogové školy. 

V únoru proběhly již další tradiční akce – Valentýnská přestávka a Masopustní týden. 
O Valentýnské přestávce mohou žáci celé školy napsat vzkazy s přáním svým kamarádům, 
které pak ve třídách rozdávají členové parlamentu. Masopustní týden byl letos zaměřen na 
Den podomácku, Den z budoucnosti, Den elegance, Den naruby a Den s čepicí nebo 
kloboukem. 

Kvůli mimořádným opatřením vlády a uzavření školy nemohl parlament zorganizovat 
další plánované akce (předání finanční sbírky Anglického divadla pro ZŠ Kociánka, Apríl, 
aktivity ke Dni dětí), proto je zahrne do plánu činnosti na další školní rok. 
 
 
 
Evaluace a autoevaluace 
 
 
MONITOROVACÍ POHOVORY ZAMĚSTNANCŮ S ŘEDITELEM ŠKOLY  
Pohovory s jednotlivými zaměstnanci probíhaly během měsíce dubna, května a června. 
Zaměstnanci měli možnost zhodnotit, jak jsou ve škole spokojeni či nespokojeni, co je trápí. 
V závěru pohovoru ředitel školy se zaměstnanci probral jejich další působení na škole a 
úvazky na další školní rok. Rozhovory probíhaly v klidném a přátelském duchu a byly 
přínosem jak pro vedení školy, tak i pro zaměstnance. 
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Účast školy v soutěžích, kulturních, sportovních a jiných akcích 
 
Září        -    Fotografování a předávání pamětních listů MČ Žabovřesky pro žáky 1. tříd 
                   – KD Rubín 
              -    Adaptační kurzy v Češkovicích u Blanska – 6.A,B,C 
              -    Týdenní hudební soustředění pěveckých sborů Perličky (3.,4.r.) 
                    a Rosa (5.- 9.r.) v Nekoři – 1.a 2. turnus 

- Týdenní jazykové soustředění (7.r.)  v Češkovicích u Blanska  
              -    Dopravní hřiště na ZŠ Pastviny – 5.A,B  
              -    Beseda v KJM „Po nás potopa“- Kobližná – 7.B, 8.B 
              -    Výukový program „FabLab“- SŠ Čichnova – 8., 9. Ročník 
              -    Exkurze v Botanické zahradě – 7.A,C 
              -    Exkurze „Bludiště v kukuřičném poli“v Medlánkách – 8.B.C 
                   
                             
Říjen      -    Dopravní hřiště na ZŠ Pastviny – 5.C 

- Výukový program – Lipka Jezírko – 2. B,C 
- Návštěva knihovny – Žabovřesky Mozolky – 2.A,C 
- Divadlo Barka – „Člověče, nezlob se“- 2. B,C 
- Drakiáda – Palackého vrch – 2. C 
- Anglické divadlo – KD Rubín – 3., 8. ročník 
- Preventivní program „Zpátky v čase“- SPONDEA – 3.A, 4.C, 5.C 
- Výukový program „Morava 360“ v Planetáriu – 4. ročník 
- Výukový program- Enviromentální středisko Hlídka – Špilberk – 5.A,B 
- Výukový program „Zrození planety Země“ v Planetáriu – 5.C 
- Návštěva Anthroposu – 6. A,C 
- Vycházka – MČ Brno Žabovřesky – 6.B 
- Výukový program „Vykroč“- Salesiánské středisko – 6.B 
- Výukový program „Maják“ – ZŠ Měšťanská – 6. ročník 
- Exkurze v Botanické zahradě – 7. ročník 
- Exkurze – Slovanské hradiště Mikulčice – 7. ročník 
- Výukový program PPP Sládkova – 7.C 
- Výukový program „Totalita – multimediální průvodce Československem“  

nám. Svobody – 8. B,C 
- Výukový program – laboratoře PdF MU – 8.A 
- Florbal – hoši 6.a 7. r.- městské kolo  
                    -hoši 8.a 9. r.- městské kolo  

 
 

Listopad -    Výukový program „Když kámen promluví“ – VIDA centrum – 1.A,B 
- Výchovný koncert – ZUŠ Orchidea – 1. Ročník 
- Výukový pořad „Lucie: Tajemství padajících hvězd“- planetárium – 1. ročník 
- Výukový program „Brněnské pověsti“- procházka Brnem – 3.A,C 
- Výukový program „Žijí s námi“- SVČ Lužánky – 4.A,B,C 
- Výukový program „Zpátky v čase“- SPONDEA – 4.B 
- Výukový program „Sojčí lumpárny“- SVČ Lipka – 4.C 
- Výukový program „Vesmír“- virtuální realita – hvězdárna – 5.A 
- Výukový program „Zrození planety Země“ v Planetáriu – 5.A,B 
- Výukový program – studio Virtuen, Masarykova – 5.C 
- Vycházka – MČ Brno Žabovřesky – 6.A 
- Beseda v KJM-  Kobližná – 6.A,C, 8.A,C, 9.A,B 

              -     Beseda s Ivonou Březinovou – 6.A,B,C, 7.C, 8.A, 9.A,B 
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              -     Výukový program„Vykroč “– Salesiánské středisko mládeže Žabovřeskách- 6.C    
              -     Výukový program„Vykroč ke spolupráci“ – Salesiánské středisko mládeže   
                     v Žabovřeskách- 7. B    

- Výukový program – laboratoře PdF MU – 8.B,C 
- Exkurze – Osvětim – 8., 9. ročník 
- Den jazyků – 1.- 9. ročník 
- Finále města Brna ve šplhu – ZŠ Svážná – 1.stupeň 
- Obvodní kolo ve šplhu – 3.- 5. ročník – ZŠ Herčíkova 
- Obvodní kolo ve šplhu – 6., 7. Ročník – SŠ Polytechnická 

  
               

     
Prosinec -    Den otevřených dveří  

- Exkurze žáků do Vídně – žáci 2.st. 
- Vánoční anglické divadelní představení žáků pro rodiče  
- Mikulášská nadílka (Školní parlament) pro žáky 1. stupně 
- Vánoční koncert přípravných pěveckých sborů v kostele Církve československé 

husitské 
- Vánoční představení „Ukradené Vánoce“- pěvecký sbor Rosa a dramatický 

seminář v KD Rubín 
- Vánoční dílny „Vánoce s Barbuchou“ – CVČ Lata  – 1.A,B 
- Výukový program „Vánoce Josefa Lady“ – SVČ Lužánky – 2. ročník 
- Divadelní představení „Krkonošské pohádky“- divadlo Radost – 2. ročník 
- Beseda „Nevidomí žijí s námi“ – 2.A 
- Výstava Špilberk – 3.C 
- Divadelní představení „Pipi Dlouhá Punčocha“- divadlo Radost – 3. ročník 
- Výukový program „Sojčí lumpárny“- SVČ Lipka – 4.B 
- Výukový program – studio Virtuen, Masarykova – 5.B 
- Čtenářská dílna „Tajemství oblázkové hory“- 6.A,B 
- Výukový program „Útěk není řešení aneb jak se žije s handicapem“ – KJM – 6.B 
- Vánoční besídka pro seniory – Domov pro seniory Tábor – 6.C 
- Beseda v KJM – 7.A 
- Výukový program„Vykroč ke spolupráci“ – Salesiánské středisko mládeže   

                     v Žabovřeskách- 7. A    
- Turnaj v curlingu – hala Nová Zbrojovka – 8.B 
- Výstava „Art Is Here“ – Moravská galerie – 8.B 
- Sportovní akce „NewParkGym“- tělocvična školy – 8. ročník 
- Den na střední – SŠ Čichnova – 9. ročník 
- Výukový program „Oheň – dobrý sluha, ale…“ – 9. ročník 
- Olympiáda z německého jazyka – školní kolo – 7.- 9. ročník 
- Dějepisná olympiáda – školní kolo – 8., 9. ročník 
- Výukový pořad Planeta 3000 – Kolumbie – Scala – 6.- 9. ročník 
- Novoměstský pohár ve florbalu – 5. ročník – ZŠ Novoměstská 
- Turnaj v házené – Bohunice – 7.A,C, 9.B 
- Memoriál F. Odehnala ve volejbale – 6.- 9. ročník 
- Vánoční turnaj ZŠ Jana Babáka – přehazovaná, florbal – 2. stupeň 

 
Leden    -     Výukový program „Práce s dřevem“- SVČ Lata – 2.A 

- Výukový program „Tajemství gravitace“ – hvězdárna Brno – 3.B 
- Beseda s policií ČR – 3.C, 4.C 
- Výukový program „Vrabčákovy ptákoviny“- SVČ Lipka – 5.C 
- Výstava loutek – Ivančice – 6.A 
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- Výuka v jazykové učebně ZŠ Sirotkova – 7.A 
- Program selektivní primární prevence –  7.B 
- Návštěva Úřadu práce- Polní – 9.A  
- Okresní kolo dějepisné olympiády – SVČ Lužánky – Jan Horna 9.A 
- Zeměpisná olympiáda – školní kolo  – 2. stupeň 
- Pythagoriáda – školní kolo – 2. stupeň 
- Divadelní Kandrdásek – školní kolo – jídelna školy 
- Obvodní kolo v přehazované – ZŠ Kotlářská – 5. ročník 

 
Únor      -    Divadelní představení „Ať žijí duchové“- divadlo Barka – 1.- 5. ročník 

- Výukový program „Práce s látkou“- SVČ Lata – 2.A 
- Výukový program „Řemeslo má zlaté dno – tiskař“- SVČ Lata – 2.B,C 
- Beseda o nerostech s panem Rožkem – 3.B  
- Beseda s policií ČR – 3.B, 5.C 
- Výukový program Replug Me – 3.- 6. ročník 
- Výukový program „Vrabčákovy ptákoviny“- SVČ Lipka – 5.A 
- Program selektivní primární prevence – Společnost Podané ruce – 7.B 
- Exkurze – technické muzeum – 9.A 
- Závody v plavání – AŠSK – ZŠ Arménská – 3.- 5. ročník 
- Turnaj v házené v Bohunicích – okresní kolo – 1. místo -7. ročník 
- Sudoku – přebor brněnských škol – 2. stupeň 
- Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. ročníku (Kohútka - Beskydy) 
- Recitační soutěž – školní kolo – 1.- 9. ročník 

 
 
Březen   -    Výukový program „Jak vzniká kniha“- 1.A, 2.B 

- Výukový program „Kdo bydlí v lese“ – SVČ Jezírko – 2.A 
- Výukový program Mravencovo desatero“- SVČ Lipka – 3.A 
- Výukový program Vykroč „Mise Mars“ – Salesiánské středisko mládeže   

                     v Žabovřeskách- 7. B    
              -     Beseda s policií ČR – informační centrum Běhounská – 7.B,C 
              -     Výukový program Replug Me – 7. ročník 
              -     Beseda s Městskou policií Brno – téma Drogy – 8. ročník 
              -     Exkurze – technické muzeum – 9.B  
              -     Krajské kolo konverzační soutěže v Aj – 2.st.  
               
 V měsících duben až červen neprobíhaly žádné výukové programy, besedy, exkurze ani 
soutěže z důvodu koronavirové epidemie.           
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Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 
 

- ZUŠ Orchidea – soukromá hudební škola Brno, Jana Babáka 1 
- Školská rada při ZŠ Brno,  Jana Babáka 1 
- Sdružení rodičů při ZŠ Brno, Jana Babáka 1 
- Tělovýchovné jednoty a kluby působící v budově školy 
- Masarykova univerzita Brno (praxe studentů, laboratoře) 
- Spolupráce s okolními mateřskými školami  
- MŠ a ZŠ pro tělesně postižené na Kociánce (návštěvy, divadlo, dárky..) 
- Salesiánské středisko mládeže v Žabovřeskách (výukové programy Vykroč) 
- VIDA centrum 
- Společnost Replug Me 
- Středisko Lipka 
- Studio Lávka 
- Středisko pečovatelské služby, Brno Horova 
- Policie ČR 
- Hasičský záchranný sbor 
- Úřad práce 
- PPP Brno - Sládkova  
- MF Dnes (fotografování 1. tříd) 
- Středisko volného času Lužánky (výukové programy)  

 
 
 
 
 
Kroužky při ZŠ 
 
Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - AJ                31                    478    
Přírodní vědy 3 43 
Společenské vědy                  0 27 
Umělecké obory 9                    236 
Zdravotní, speciální pedagogika 1  12 
Jiné – ČJ a literatura 2  36  
* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů 
 
Projekty z EU 
 
1) 
 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 
Brně 
CZ.02.3.61/0.0/0.0/16-021/0003126 

Délka trvání projektu 1.9.2017 – 31.12.2019 
 
 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

       c) jako zapojená škola 

- 
 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské sml., datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem 
prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení 
kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně.  

 
2) 
 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické 
vzdělávání, CLIL 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009224 

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

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) jako žadatel 
 

Celková výše dotace  1 669 299 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

4 .6. 2018 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na zřízení funkce školní psychologa (0,5 
úvazku) a školního speciálního pedagoga (0,7 úvazku) dále 
na zavádění metody CLIL do výuky a na další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v oblasti polytechnického 
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vzdělávání. 

 
3) 
 
Název projektu a registrační číslo 
projektu  

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových 
kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností 
Reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664 

Délka trvání projektu  1.9.2017 – 31.12.2019 

Operační program  OP VVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

 
 
b)  PdF MU 

Celková výše dotace  - 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 
partnerské smlouvy, datum  

- 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je podpora profesních kompetencí 
učitelů/studentů s klíčovými dopady na žáky v souladu s 
definovanými cíli RVP. V tzv. Společenství praxe bude 
zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování 

aktérů-učitelů ZŠ/SŠ, učitelů VŠ, pracovníků NNO, 
budoucích učitelů-studentů VŠ v tématech výzvy (čtenářská, 
matematická, informační gramotnost, sociální a občanské 
kompetence, vzdělávací oblast Člověk a příroda) s 
uplatněním inovativních, aktivizačních a reflektivních 
přístupů. Projektu se zúčastňují 3 učitelé školy 

 
4) 
 
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  

c) jako zapojená škola 

 
 
 
c) jako zapojená škola 
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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. 

 
 
5) 
 
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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Projekt Příběhy našich sousedů 
 
Ve školním roce 2019/2020 se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů 

nevládní neziskové organizace Post Bellum. Do projektu se v tomto roce zapojily dva týmy 
jeden pod vedením paní učitelky Naděždy Peňákové – Lucie Kotzianová, Patrik Navrátil, 
Tereza Procházková z 9. B a Tomáš Kobský z 8. C. Druhý tým pracoval pod vedením paní 
učitelky Terezy Přibylové – Sebastian Šlér, Adam Macek, Agáta Vymazalová a Martin Gajda, 
všichni žáci z 8.B. Oba týmy spolupracovaly s koordinátorkou Mgr. Kateřinou 
Szczepaníkovou, která pro nás připravila úvodní slovo k projektu, školení pro týmy a 
celkovou podporu během celého školního roku.  

Projekt začal v říjnu roku 2019, kdy jsme kontaktovali naše pamětníky a připravovali 
jsme se na rozhovor s nimi. Aby bylo zpracování projektu našimi týmy co nejprofesionálnější, 
využili jsme se žáky nabídky projektových workshopů – Jak natočit pamětníka, Jak vyprávět 
příběh a Videoworkshop. Tým paní učitelky Přibylové zpracovával život válečného veterána 
z války v Afghánistánu Ing. Daniela Struže, MBA. Žáci se rozhodli sestříhat videonahrávku 
z nahrávání a závěrečnou prezentaci vytvořili v programu Prezi a nejpoutavější moment 
z vyprávění pana Struže se rozhodli ztvárnit za pomoci komiksu. Tým paní učitelky Peňákové 
zpracovával život Ing. arch. Evy Eichlerové. Žáci se rozhodli pro sestříhání audionahrávky 
z rozhovoru a následného zpracování plakátu.  

Závěrečná prezentace byla kvůli nařízení vlády přesunuta z 11. 3. na 23. 6. 2020 a 
proběhla online formou. Žáci zde představili svou práci, životní příběhy svých pamětníků a 
vyslechli si závěrečné hodnocení od porotců. Všichni žáci byli oceněni a projekt tak byl 
úspěšně zakončen. Medailonky pamětníků, které naši zpracovávaly jsou dostupné na adrese: 
www.pribehynasichsousedu.cz. Všem žákům, kteří se do projektu zapojili moc děkujeme za 
jejich zápal, práci a čas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.pribehynasichsousedu.cz/
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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. Ne všechny požadavky 
tohoto programu jsme zvládli, a to z důvodu koronavirové epidemie a uzavřením školy  
od 11. března 2020.  
Školní rok byl mimořádný. Od 11. března zůstali žáci doma a všichni pedagogičtí pracovníci 
se museli vypořádat s distanční výukou. Od konce března probíhala u všech žáků ve všech 
ročnících online výuka pomocí programů Zoom a Microsofte 365, aplikaci Teams. Všichni 
učitelé se úspěšně přizpůsobili situaci a musím všechny pochválit za kvalitně odvedenou 
práci.  
Po čase došlo k zmírňování mimořádného stavu. Žáci 9. ročníku nastoupili do školy  
11. května, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky na střední školy. Žáci 1. stupně mohli 
do školy docházet od 25. května. Bylo vytvořeno 25 skupin na výuku s 267 žáky a 10 skupin 
ve školní družině se 102 žáky s maximálním počtem žáků ve skupině do 15. Od 8. června 
mohli nastoupit do školy i žáci 2. stupně, ale z prostorových důvodů proběhly s nimi 
konzultační hodiny k uzavření klasifikace školního roku.  
Školní rok jsme ukončili 26. června. Ze školního vzdělávacího programu jsme učivo zvládli 
až na některé vyjímky. Látka probraná po 11. březnu se bude důkladně opakovat a učivo, 
které se nestihlo, tak se probere na začátku nového školního roku. Ze 40 projektů školního 
vzdělávacího programu se zvládlo 27 (některé jinou formou). Tuto oblast hodnotím kladně. S 
danou situací jsme se vypořádali výborně.    
Díky kvalitní práci poradenského centra, všech pedagogů a finančních prostředků určených 
 na podpůrná opatření jednotlivých žáků (pedagogickou intervenci, speciální pedagogickou 
péči, asistenty pedagoga a pomůcky pro žáky) se nám podařilo vše, co se týká inkluze, 
kvalitně zvládnout.  
V rámci preventivního programu tohoto školního roku jsme se u žáků zaměřili na rizika 
spojených s pohybem v kyberprostoru a mezilidským vztahům. Pokračovali jsme ve 
spolupráci se společností Replug Me a nově jsme navázali spolupráci se společností Spondea, 
které nám umožnily působit na žáky jednotlivých tříd v řešení konfliktních situací.  
V průběhu školního roku jsme byli žadatelem v jednom projektu z EU, ve dvou projektech 
partnerem a ve dvou projektech jako škola zapojená.  
Projekt „Školní psycholog a speciální pedagog, polytechnické vzdělávání, CLIL“, kde jsme 
žadatelem, začal 1.9.2018 a skončí 21.12.2020. Díky tomu projektu jsme využívali školního 
psychologa a školního speciálního pedagoga a musím to hodnotit velmi kladně. Kvalitně 
podporujeme naše žáky, kteří to potřebují. Práce školního psychologa přispívá k vytváření 
klidného a bezpečného prostředí ve škole. Dále nám projekt umožňuje další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v zavádění metody CLIL do výuky a v oblasti polytechnického 
vzdělávání. 
      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.  
O naši školu je mezi veřejností zájem. Svědčí o tom počet zájemců při zápisu do 1. tříd na 
školní rok 2020/2021. V dalším školním roce otevřeme 3 první třídy a škola bude využita 
téměř na úrovni svojí kapacity. Daří se to také díky výbornému pedagogickému sboru, který 
se neustále vzdělává a spolupracuje v pedagogické činnosti, tak i realizaci všech projektů. 



 21 

    Při výuce našich žáků se dále zaměřujeme na používání IC techniky a výukových 
programů. Využíváme ve všech třídách kvalitní dataprojektory. V této oblasti se neustále 
zdokonalujeme a věřím, že v dalších letech vše využijeme k dalšímu zkvalitňování výuky. 
Druhým rokem využíváme systém Edupage, ve kterém realizujeme v elektronické podobě 
třídní knihy, třídní výkazy, katalogové listy žáků a klasifikaci žáků 3.až 9. ročníku. Díky 
systému Edupage se zdokonalila informovanost mezi zaměstnanci a plánování akcí v průběhu 
školního roku. Dále se snažíme využívat všech možností Edupage k zjednodušování svojí 
práce. 
      Dalším kladem je rekonstrukce šaten a probíhající rekonstrukce zateplení a nová fasáda 
jedné třetiny budovy školy. 
V šatnách se zbouraly staré kovové kóje, provedli jsme stavební úpravy a pořídili nové šatní 
skříňky a nové osvětlení. Probíhající rekonstrukce zateplení a nové fasády začala v srpnu a 
měla by končit v lednu příštího roku. Tyto akce jsme zvládli díky finančním dotacím 
z Magistrátu města Brna a od 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 10.7.2020                                                             Mgr. Ivo Pokorný 
                  ředitel školy 
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HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 2019/20 
 
Škola: ZŠ Brno, Jana Babáka 1 
 
Školní poradenské středisko: 
Metodik prevence : Ing. Marcela Kováříková 
Výchovné poradkyně: Mgr. Jana Jourová, Mgr. Hana Šatná 
Školní psycholožka: Mgr. Monika Vrzalová (září-únor), Mgr. Barbora Šenovská (únor-
červen) 
Pracovníci vedení školy 
Speciální pedagog: Mgr. Kateřina Bartoňová 
Počet žáků: 579 
 
Podmínky školy 

Podmínky školy pro práci MP i školního poradenského střediska jsou vyhovující. 
Činnost vychází z preventivního plánu školy. 
Práci samozřejmě značně ovlivnila situace spojená s vládním nařízením – uzavřením 
školy. Po celou dobu školního roku se prohlubovala spolupráce školní metodičky 
prevence se školní psycholožkou. 
 

Hlavní cíle práce, které jsme si stanovili v preventivním programu: 
- Ve spolupráci s rodiči a ostatními pedagogy formovat takovou osobnost žáka, která 

je s ohledem na svůj věk schopná orientovat se v dané problematice, zkoumat ji, 
ptát se, dělat rozhodnutí a nést za ně nutný díl zodpovědnosti. Formovat takovou 
osobnost žáka, která si bude vážit svého zdraví, bude umět nakládat se svým 
volným časem a zvládat základní sociální dovednosti. 

- Stále jako důležité vidíme i nadále se věnovat především dobrým mezilidským 
vztahům – a to na všech úrovních. Tím zlepšovat klima školy a udávat dobrý 
příklad žákům.  

-  Dále se zaměřit na problematiku pohybu žáků v kyberprostoru. Navázat na 
loňskou spolupráci s organizací REPLUG ME a pokračovat v aplikaci jejich 
nabídky u nás na škole. (viz hodnocení plánu prevence za loňský školní rok). 

Těžištěm letošní práce bylo vytvořit koncepci prevence s ohledem na věková specifika žáků. 
To znamená na 1.stupni se intenzivně věnovat nespecifické prevenci, na druhém pak 
specifické. 
Dalším důležitým cílem bylo systematicky se věnovat práci s asistenty pedagogů, posílit 
jejich postavení ve vzdělávacím procesu se zřetelem na prevenci rizikového chování v celé 
šíři. 
Jako nutnost jsme vnímali stále zlepšování komunikace mezi všemi pracovníky školy a rodiči. 
S narůstajícím počtem žáků a tím i pracovníků školy, se stále důrazněji ukazovala potřeba 
koncepční, dobře organizované práce celého poradenského střediska s přesně vymezenými 
pracovními úkoly. 
 
  
Dosažení cílů v 1.pololetí:                         
 



 23 

- Spolupráce se skupinou REPLUG ME  
- Žáci několika tříd opět pracovali podle programu KOČIČÍ ZAHRADA 
- Školní psycholožka často pracovala s třídními kolektivy 
- Konzultace problémů mezi školní psycholožkou a třídními učiteli – metodické vedení 

práce třídních učitelů při řešení vztahových problémů mezi žáky 
- Nová užší spolupráce se společností SPONDEA.  Uvedení preventivního programu 

ZPÁTKY V ČASE – DOBRONAUTI, která propracovaným, zábavným způsobem učí 
děti zvládat konfliktní situace – v rámci tímto programem prošlo 6 školních tříd 
z 1.stupně 

- Žáci 6.+7. ročníků se účastnili programů ve středisku Salesiánů 
- Podání žádosti o finanční dotaci preventivního chování – dotační program vyhlášený 

jihomoravským krajem  
 
 
Dosažení cílů ve  2. pololetí:   
 Do práce v plnění cílů preventivní výchovy ve 2. pololetí zasáhla opatření zavedená 
z důvodu koronavirové pandemie. Nečekaně jsme mimo jakékoliv plány stáli před jinými 
problémy. Naše práce se v této době ubírala několika směry: 

1. Podchycení dětí s možnými problémy v domácím prostředí – telefonická komunikace  
s dětmi a jejich rodiči, zjišťování stavu, poskytnutí informací kam se obracet v případě 
bezradnosti – naše školní psycholožka, Modrá linka bezpečí, Spondea. Později v době 
uvolňování opatření – individuální konzultace žákům, sezení se žáky ve škole, 
pozvánky ke schůzkám s rodiči 

2. Velmi úzká spolupráce se školní psycholožkou – chystání se na začátek nového  
školního roku, příprava školních programů k znovunastolení vztahů v třídních 
kolektivech, mapování  situací s cílem podchytit děti s problémy v rodinném zázemí a 
poskytnout jim včasnou intervenci 

3. Hledání nových metod komunikací mezi námi pracovníky školy, vzájemná 
informovanost o případných problémech žáků 

4. Péče o žáky, kteří byli v době distanční výuky mimo rodinu nebo v rizikových 
situacích  –  v léčebných zařízeních, středisku výchovné péče, doma s nemocnými 
prarodiči – spolupráce s pedagogy a pracovníky v těchto zařízeních 

 
Závěr: 
 Okolnostmi jsme se dostali do situací nových, do situací mimo plány. Prioritou přestaly 
být vztahové záležitosti mezi dětmi. Hlavní práci se stala komunikace mezi námi tak, 
abychom dokázali podchytit a pomoct potřebným dětem v nevýhodných prostředích. 
Domnívám se, že se nám mnohé podařilo. Nicméně jsem si vědoma, že mnohé vzniklé 
problémy se projeví teprve v příštím roce.  
 
 
 
 
Vypracovala: Ing. Marcela Kováříková – školní metodik prevence 
   Mgr. Barbora Šenovská – školní psycholožka 
 
 
V Brně 26.6.2020 
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          Základní škola Brno, Jana Babáka 1, příspěvková organizace 
 
 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2019/2020 byla projednána a schválena: 
 
 
 

1. Členy pedagogické rady ZŠ Brno, Jana Babáka 1   dne  25.8.2020 
2. Členy Školské rady ZŠ Brno, Jana Babáka 1          dne  29.9.2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                               .......................................................... 
 
                   ředitel školy            člen školské rady 
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Základní škola Brno, 

Jana Babáka 1, 

příspěvková organizace 
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