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Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov 
 

 

Část  I. 

Základní charakteristika školy - úvod 

 

Úplnost a velikost školy: 

 
Základní škola ve Zbraslavi je úplnou školou s 1. až 9. ročníkem. Nachází se v klidné části vesnice 

v těsném sousedství lesa, kde ji velmi vhodně obec Zbraslav v roce 1938 postavila. I z tohoto důvodu má naše 

škola vypracovaný plán ekologické výchovy, a proto se i v letošním roce snažíme co nejvíce začleňovat 

environmentální výchovu do výuky. 

 Školu navštěvují žáci z okolních obcí, a to z Újezda, Stanovišť, Hlubokého, Příbrami a Zálesné Zhoře.  

Škola vzdělává 199 žáků, průměrná naplněnost tříd je 22,1 žáků. V každém ročníku máme po jedné třídě. 

 

Vybavení školy: 
 

V budově školy je 13 tříd z toho 3 odborné učebny, jedna místnost školní družiny, sborovny vybavené 

PC s připojením k internetu, 4 odborné kabinety a místnost, ve které je umístěn PC s přístupem na internet, 

kopírka a tiskárna. 

Součástí školy je v přízemí umístěná školní jídelna s kuchyní, kde se může stravovat až 160 žáků. Ve 

vedlejší budově je malá tělocvična a nová sportovní hala propojená se školou spojovacím krčkem a budovou se 

šatnami a sociálním zařízením pro cvičící. V roce 2014 zřizovatel vybudoval nové šatny a sociální zařízení 

k tělocvičně, která již splňují ty nejpřísnější hygienické požadavky. Propojila se tak budova školy s tělocvičnou, 

takže žáci, kteří jdou do tělocvičny, již nemusí opustit budovu školy. Dne 1. září 2019 byla otevřena nová 

víceúčelová sportovní hala, kterou kompletně financovala Obec Zbraslav. Cena celého komplexu přesáhla 

35 miliónů Kč. 

Na tuto investiční akci navazuje moderní nové víceúčelové sportovní hřiště s celoročním provozem, 

které škola bude využívat od nového školního roku 20/21. Zřizovatel vybudoval venkovní školní hřiště jako další 

etapu, která přímo navazuje na novou sportovní halu. Je zde víceúčelové hřiště s umělým trávníkem pro 

kolektivní sporty – kopaná házená nebo volejbal, šedesátimetrová tartanová dvojdráha a tartanová dráha 

s doskočištěm pro skok daleký. Na tuto stavbu získala obec dotaci 4,2 miliony Kč.  

Ve vesnici se nachází lyžařský vlek, který škola využívá k pořádání zimních výcvikových kurzů. Pro 

školní akce je možno využívat kulturní dům. 

Škola má světlé, velké a čisté prostory, které jsou všechny vybaveny moderním nábytkem. Škola byla 

v roce 2003 zateplena a ve staré části byla stará okna nahrazena eurookny.  V nové přístavbě byla dokončena 

výměna oken ve všech čtyřech třídách.  

Nyní už využíváme celkem pět interaktivních tabulí. V deváté třídě je zabudovaný datový projektor s 

počítačem, v šesti třídách jsou televizory s DVD přehrávači, případně notebooky. 

Rychlost bezdrátového internetu byla zvýšena na neagregovaných 50 Mbit/s. Bezdrátově se lze připojit 

na kterémkoliv místě školy. 

  Na vnitřním vzhledu školy se podílejí také žáci a učitelé – výzdobou tříd a chodeb, vytvářením maleb 

na stěnách v „Galerii šatna“. V přípravně dílny je umístěna keramická pec, která je využívána nejen k výuce, ale 

i v kroužcích výtvarné výchovy. Hygienické zázemí splňuje normy.  

V době přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy, v případě dobrého počasí i školního hřiště a 

každé odpoledne po domluvě s učitelem i učebnu výpočetní techniky s připojením k internetu.  

Materiální vybavení neustále doplňujeme – podle potřeby a hlavně podle finančních prostředků. 

V příštím školním roce bychom chtěli ve spolupráci se zřizovatelem řešit využití podkrovního prostoru nad 

novými sociálními zařízeními, který se nachází podél sportovní haly. Zřizovatel již zadal přípravu projektové 

dokumentace a škola by tak získala nové moderní prostory pro školní družinu.  

   

 

Charakteristika pedagogického sboru: 

 
Pedagogický sbor má 17 členů včetně 3 asistentek pedagoga, ve věkovém rozmezí 35 – 61 let. Všichni 

pedagogové jsou plně kvalifikovaní. Všichni učitelé ovládají alespoň jeden cizí jazyk. Ve škole pracuje 

výchovný poradce a metodik prevence. Tři paní učitelky mají vystudovanou speciální pedagogiku, Většina 
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učitelů si ochotně doplňuje svoje vzdělání v kurzech a seminářích. V tomto školním  roce to bylo 37 seminářů, 

školení, přednášek a workshopů.. 

Škola má družinu se dvěma odděleními, která navštěvovalo 60 dětí. 

 

 

 

 

 

 

Charakteristika žáků: 
Zbraslav je spádovou obcí a všechny děti, které školu navštěvují, jsou ze Zbraslavi a okolních obcí – Stanovišť, 

Újezdu u Rosic, Hlubokého, Příbrami a Zálesné Zhoře. 

 

  
Tabulka počtu žáků v jednotlivých třídách šk. r. 2019-2020 

tř. tř. učitelka 
počet 
žáků 

chlapci děvčata Zbraslav Stanoviště 
Zálesná 

Zhoř 
Hluboké Újezd jiné 

Celkem 
dojíždí 

I. Mgr. Dolníčková J. 18 7 11 9 2   3 3 1 9 

II. Mgr. Jeřábková D. 27 15 12 12 13   1 1   15 

III. Mgr. Brychtová S. 21 13 8 13 1     6 1 8 

IV. Mgr. Březinová P.  30 15 15 15 8   2 4 1 15 

V. Mgr. Mlejnová I. 23 12 11 14 1   2 5 1 9 

  I. stupeň 119 62 57 63 25 0 8 19 4 56 

VI. 
Mgr. Schlosserová 

Z. 23 16 7 16 5   1   1 7 

VII. Mgr. Šrámek J. 21 8 13 10 5   1 3 2 11 

VIII. Mgr. Palová J. 24 13 11 11 3   3 4 3 13 

IX. Mgr. Rudová 12 9 3 6 1   1 2 2 6 

  II. stupeň 80 46 34 43 14 0 6 9 8 37 

  
škola celkem 199 108 91 106 39 0 14 28 12 93 

 
  

 

Dlouhodobé projekty: 

 
Škola je zapojena do projektů v rámci ekologické výuky – Kyselé deště, projekt MRKEV spolupracuje 

s nadací Tereza a využívá zařízení vybudovaných v rámci projektu Slunce do škol. Velice dobře se rozvíjí 

projekt Motýlí stráň pod vedením Ing. Hertla. 

Další projekty: 

Projekt KROKUS – dlouhodobý projekt o holocaustu 

Velikonoční tvoření 

Vánoční tvoření 

Zdravé zuby 



 4 

Dopravní výchova 

Bezpečně na cestách 

Kapka prevence 

Deváťáci čtou prvňáčkům a naopak 

 

Pro zdravější výživu žáků jsme zapojeni do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Pořádali jsme kulturně 

historické exkurze Prahy pro žáky 2. stupně, kulturně vzdělávací akce ve škole i zájezd do divadla v Brně. Kurz 

plavání letos nebyl, z důvodu uzavření škol kvůli nemoci COVID 19. 

 Z pravidelných akcí bychom vyzvedli – návštěvu výukových programů na Lipce a Jezírku, preventivní 

programy PČR. Den Země, Den matek, Den bez úrazu, MDD a Sportovně branný den letos nebyly, z důvodu 

uzavření škol kvůli nemoci COVID 19. 

 Zúčastňujeme se také různých olympiád, Pythagoriády, pěveckých a výtvarných soutěží. Zde dosahujeme 

podle našeho mínění velmi dobrých výsledků. Bohužel letos byl jejich počet silně omezen, z důvodu uzavření 

škol, stejně tak jako školní výlety a exkurze. 

 

Spolupráce s rodiči a jinými subjekty: 

 
 Spolupráce s rodiči žáků je pro naši školu velmi důležitá. Rodiče mohou školu navštívit kdykoliv a po 

vzájemné domluvě v kterýkoliv čas. Rodiče jsou o činnosti školy informováni pravidelně prostřednictvím 

internetu, ŽK, nástěnky ve škole a 2x ročně z časopisu Heralt, který vydává obec Zbraslav a do kterého škola 

pravidelně přispívá.  

Internetové stránky školy: www.zszbraslav.cz, zde se může veřejnost dozvědět nejaktuálnější informace o 

dění ve škole. 

  V letošním roce jsme uspořádali dny otevřených dveří pro rodiče budoucích prvňáčků a 1. září den 

otevřených dveří pro širokou veřejnost spojený se slavnostním otevřením nové sportovní haly. 

  Učitelé na I. i II. stupni používají nové metody a formy výuky. Zde nám schází především větší nabídka 

levných odpoledních školení zaměřených na tuto problematiku. 

 V naší škole se snažíme o vzájemnou spolupráci a smysluplnou komunikaci mezi všemi zúčastněnými. 

Rezervy jsou v chování žáků, jak vůči sobě, tak i vůči učitelům. Velmi tvrdě chceme nadále trestat projevy 

šikany, při jejich prevenci budeme využívat nejen zkušeností našeho metodika prevence, ale také pedagogicko-

psychologické poradny. 

  Náš cíl zůstává stále stejný: stát se pro děti i učitele příjemnou vesnickou školou, kam budou všichni 

rádi docházet. 

 

 

http://www.zszbraslav.cz/clanky/projekty/devataci-ctou-prvnackum-a-naopak/
http://www.zszbraslav.cz/
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Základní charakteristika školy – tabulky a přehledy 

 
a.  Název školy, sídlo, právní forma: 

Základní škola, Zbraslav, okres Brno-venkov 

Zbraslav - Komenského 280, PSČ 664 84 Zastávka u Brna  

právní forma: příspěvková organizace 

IČ: 70994099 

Identifikátor zařízení (REDIZO): 600 110 559 

IZO školy:102 191 395 

 

 

Zřizovatel školy 

obec Zbraslav 

právní forma – obec, IČO – 282910 

se sídlem – Zbraslav - Komenského 105, 664 84 Zastávka u Brna 

 

Ředitel školy 

RNDr. Petr Kroutil, od 1. 8. 2020 Mgr. Miroslav Báňa, MBA 

Zástupce ředitele 

Ing. Eva Kolegarová 

 

Druhy a typy škol, které škola sdružuje: 

1. Základní škola  - kapacita k 1. 1. 2005  240 žáků 

2. Školní družina  - kapacita k 1. 9. 2012  60 žáků 

3. Školní jídelna   - kapacita k 1. 9. 2011  160 strávníků 

 

 

Telefon, e-mail 

tel.:  546 453 183 

mobil:  739 666 402 

e-mail: zs_zbraslav@volny.cz 

www: http://www.zszbraslav.cz  

 

 

 

b. Úplnost školy   

Školní rok  

2019/2020 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 

na třídu 

1.stupeň 5 5 119 23,8 

2.stupeň 4 4 80 20 

Celkem 
9 9 199 22,1 

   

c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 18 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):15,9 

 

e. Rada školy (školská rada) zřízená dle § 167 zákona č.561/2004 Sb. (ANO/NE): Ano – 30. září 2005 

 

f. Zvolený vzdělávací program  

Název zvoleného vzdělávacího 

programu 

Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program Škola pro život 1. až 9. ročník 

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: ne 

mailto:zs_zbraslav@volny.cz
http://www.zszbraslav.cz/
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g. Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-01 Počet Počet strávníků 

děti a žáci   zaměstnanci školy a důchodci ostatní* 

921  ŠJ  - úplná   151 20 0 

922  ŠJ – vývařovna  0 0 0 

923  ŠJ – výdejna  0 0 0 

Náhradní stravování  0 0 0 
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), … 

h. Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2020 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,7 

 

 

i. Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 2 60 fyz. 2  / přepoč.1,63 

 

Z činnosti školní družiny: 

 

Září Zahájení celoroční soutěže "Z pohádky do pohádky" 

Říjen Soutěž o nejhezčí Eiffelovu věž z různých druhů kostek 

  Halloweenská párty - soutěžě,masky  

Listopad Závody ve skákání přes švihadlo o nejšikovnějšího skákače 

Prosinec Mikulášská besídka 

  Pečení perníčků a chystání dárků pod stromeček 

  Vánoční besídka 

Leden Soutěž o nejhezčího a nejoriginálnějšího papírového sněhuláka 

  Divadelní představení "Pohádka ze starého mlýna aneb nebojte se hastrmanů" 

Únor Povídání o sportu a zdraví 

  Olympiáda v netradičních sportech 

Březen Beseda o nejoblíbenějších pohádkách 

  Výtvarná soutěž " Kreslíme pohádkové postavy" 

 

Od 11. března 2020 byla činnost školní družiny ukončena až do konce školního roku z důvodu ochrany před 

epidemií Covid 19. 

 
 

j. Školní klub -  

ŠK počet oddělení ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 

celkem 1 30 fyz. 1  / přepoč. 0,29 

 

mailto:interni@lli.vutbr.cz
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Část II 

Údaje o pracovnících školy 

-uvádět přepočtený počet / fyzický počet 

 

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

Celkový počet pedagogických 

pracovníků/přepočtených 

20/17,49  

Z toho odborně kvalifikovaných dle  z. č. 563/2004 Sb. 19 95 % 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na školu: 0 

 

3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na školu: 1 

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy: 0 

 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 5 

 

6.  Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 1 

35-50 let 0 5 

nad 50 let 2 10 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 3 17 

Rodičovská dovolená 0 0 

 

7.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Kroutil Financování regionálního školství - JUDr. Poláková 4. 9. 2019 

Palová Školení metodiků prevence 18. 9. 2019 

Kroutil Seminář Inkluze s Mgr. Veselou 20. 9. 2019 

Schlosserová M - Wokshop - projekt Polygram 25. 9. 2019 

Jelínková Stavby z papíru 21. 10. 2019 

Schlosserová Konference k EVVO - A není to náhodou práce? 24. 10. 2019 

Schlosserová Školení předsedů předmětových komisí  - Brno 7. 11. 2019 

Šrámek Školení POKOS - příprava obyvatel k obraně státu - Brno 7. 11. 2019 

Palová Školení metodiků prevence 12. 11 .2019 

Kroutil Školení pro vedoucí pracovníky Černá Hora 21. 11. 2019 

Šrámek Seminář OV? 26. 11. 2019 

Šrámek Listopadové události 1989 -  Brno 26. 11. 2019 

Kroutil Změny v právních předpisech 9. 1. 2020 

Kolegarová Výuka 1. pomoci podle evropských ČK 22. 1. 2020 

Schlosserová Výuka 1. pomoci podle evropských ČK 22. 1. 2020 

Rudová Výuka 1. pomoci podle evropských ČK 22. 1. 2020 

Matulová Výuka 1. pomoci podle evropských ČK 22. 1. 2020 

Schlosserová Setkání předsedů předmětových komisí M Jm kraje 20. 2. 2020 

javascript:WebForm_DoPostBackWithOptions(new%20WebForm_PostBackOptions(%22ctl00$mainContentPlaceholder$ActivityCalendarControl$realizationsGridView$ctl03$detailLink2%22,%20%22%22,%20true,%20%22%22,%20%22%22,%20false,%20true))
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Šrámek 

Třídenní exkurze po bruselských institucích Evropské unie 

(Evropská komise, Evropská rada a Parlament) - Brusel 5. 3. 2020 

Šrámek "Klimatická změna a jak o ní učit dnešní generaci" - Lipka, Brno 11. 3. 2020 

Březinová Hravý rozvoj emoční inteligence ve vyučování 8. 4.2020 

Březinová Využití asertivity v komunikaci s rodiči 15. 4. 2020 

Kolegarová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5. 2020 

Beerová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5. 2020 

Brychtová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5. 2020 

Březinová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Dolníčková Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Horká Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Jelínková Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Jeřábková Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Křivánková Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Matulová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Palová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Schlosserová Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Šrámek Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Tomková Systém péče o žáky se SVP na ZŠ 27. 5.2020 

Jelínková Studium pro výchovné poradce úspěšně ukončeno 2. 6. 2020 

Kolegarová Setkávání speciálních pedagogů v PPP Kohoutova - 6krát   

 

 

8. Romský asistent: (ANO/NE) ne 

    Jiný asistent (pedagogický, osobní), (výše úvazku / počet fyzických osob) – 3 asistenti pedagoga, celkem 2,14 

úvazku 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo bez 

(*) 

Neprospělo 

bez (*) 

Opakují 

1. 18 17 1   

2. 27 24 3   

3. 21 16 5   

4. 30 24 6   

5. 23 15 8   

Celkem za I. stupeň 119 96 23   

6. 23 15 8   

7. 21 13 8   

8. 24 11 13   

9. 12 3 9   

Celkem za II. stupeň 80 42 38   

Celkem za školu 199 138 61   

 

*) počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2020 
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2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2019/2020: 0, průměr na jednoho žáka: 0 

 

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) - ne 

 

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2019/20 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počty přijatých žáků 

 

1 1 1 4 7 0 

V pedagogicko psychologické poradně bylo vyšetřeno celkem 8 dětí. 

 

6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 12 

nižší ročník 2 

Celkem 14 
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Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 
V tomto školním roce neproběhla kontrola ČŠI. 

Část V 

Rozhodnutí ředitele 

 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti 

tomuto rozhodnutí 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 2 0 

O přijetí k základnímu vzdělávání 17 0 

O přestupu žáka na naši školu 3 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l 0 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/2019  - 28 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020  - 18 

 

Část VI. 

Další údaje o škole  

 

Akce tříd 2019-2020 
 

Akce 2019-20 - 1. stupeň   

Září Třída 

Projektová výuka:   Dopravní výchova - Cesta do školy- dopravní značky, bezpečnost na silnici 1., 2.,3.,4. 

PČ, VV - sběr plodů a přírodnin, procházka do lesa, ekologická tématika 1.,4.,5. 

Výlet: Čarokrajná tkalcovna + Muzeum masny v Náměšti nad Oslavou 2.,4. 

Projekt: Hygiena a proč je důležité ji dodržovat (diskuze, rozvoj vnímání příčina-následek) 
3. 

Prevence úrazů elektrickým proudem 5. 

Projekt: Krásy lesa -" Land art v lese " 5. 

Říjen   

Hejlíkovo listování "Manolito Brejloun" 1.,2.,3.,4.,5. 

Projektová výuka "Den stromů + výstava" 1.,2.,3.,4.,5. 

Projekt v ČJ k Mezinárodnímu dni zvířat - ochrana přírody (sloh "Mé oblíbené zvíře") 
3. 

Projekt v ČJ - Šikana, co dělat a jak jí zabránit (prvky OSV, rozvoj příznivé atmosféry ve třídě) 
3. 

"Land art v lese" 5. 

Listopad   

Divadlo Radost "Kubula a Kuba Kubikula" 1.,2. 

Fotografování (třídy, jednotlivci) 1.,2.,3.,4.,5. 

Výchovně-vzdělávací program "Přichází zákon" (prvky OSV, zákonitosti přírody a života) 
1.,2.,3.,4.,5. 

Svatý Martin - tradice, zvyky, pranostiky - diskuze, mezipř. vztahy Vv, Pč 1.,2.,3.,4.,5. 
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Mezinárodní den studenstva (hra na reportéry - zpátky v čase) 4. 

Projekt v ČJ - Můj kamarád (prvky OSV, rozvoj příznivé třídní atmosféry) 4. 

Listování podle nás "Tajemství srdce - S. Váchová" 4. 

Bobřík informatiky 5. 

Projektová výuka - Třídíme odpad 1.,2.,3.,4.,5. 

Společná výroba adventního kalendáře s domácími úkoly a s prvky OSV 4. 

Prosinec   

Mikuláš a čerti alias naši deváťáci ve škole 1.,2.,3.,4.,5. 

"Tajemství lesa" - výchovně-vzdělávací program s ekologickou tématikou 1.,2.,3.,4.,5. 

Vánoční výzdoba školy 1.,2.,3.,4.,5. 

"Vánoční besídka" - "Děti dětem" - pro celý 1. stupeň 1.,2.,3.,4.,5. 

Vánoční výstava, dílny a vánoční jarmark v Rajhradu 3.,5. 

Projekt v ČJ: "Slušné chování" (dramatická výchova, prvky OSV, mezipř. vztahy ČJ, Prv, rozvoj 

příznivé atmosféry ve třídě) 3. 

 "Česko má talent aneb co umí čtvrťáci" - tělesná, výtvarná a dramatická výchova, prvky OSV 
4. 

Zpátky v čase "(SPONDEA) - preventivní program o chování v konfliktních situacích 
4. 

Leden   

"Česko má talent aneb co umí čtvrťáci" (soutěže, představení) v hodinách Čj, Hv, Tv 

4. 

"Ovoce do škol" - ochutnávka exotického ovoce (zdravý životní styl, hygiena, stolování,…) 
1.,2.,3.,4.,5. 

Bezpečnost a slušné chování na silnicích, cesta do/ze školy, co kdyby… 1.,2.,3.,4.,5. 

Hry venku na sněhu. 1.,2.,3.,4.,5. 

Únor   

Údif - divadlo fyziky  1.,2.,3.,4.,5. 

Program prevence - "Osobní bezpečí" 1. 

"Kapka prevence" 2. 

Výtvarná soutěž - "Požárníci" 2. 

Přednáška - "Kyberšikana" 4. 

Divadlo Radost "Bylo nás pět"  4. 

Divadelní vystoupení „ Bylo nás pět " pro mladší žáky v podání žáků 4. Třídy 

 2.,4. 

Březen   

"Zdravý životní styl, nemoci, prevence, hygiena" (projektová výuka) 

 1.,2.,3.,4.,5. 

Distanční výuka 1.,2.,3.,4.,5. 

Duben   

Distanční výuka 1.,2.,3.,4.,5. 

Květen   

Zpátky do školy - netradiční výuka, skupiny (max. 15 žáků), výuka základních školních 

předmětů 
1.,2.,3.,4.,5. 

Červen   

Den dětí - hry, soutěže a jiná zábavná forma výuky 1.,2.,3.,4.,5. 

Netradiční výuka v okolí školy 1.,2.,3.,4.,5. 

Zdravý životní styl, hygiena a bezpečnost ve škole a doma 1.,2.,3.,4.,5. 
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Akce 2019-20 - 2. stupeň   

Září   

Minikopaná - Zastávka 2. stupeň 

Divadlo - Tři mušketýři 8 

Běh - Želešice 7, 8 

Špilberk - soutěžní dopoledne zaměřené na Evropskou unii 7 

Hvězdárna a planetárium Brno – „Hvězdný cirkus“ 6. 7 

Divadlo Noc na Karlštejně 6 

Otevírání Stezky Motýlí stráň a Hradisko s p. ing. Hertlem 2. stupeň 

Želešická růže - Václav Novák, běh 1500 m 7 

Říjen   

Listovaní s Hejlíkem 2. stupeň 

Přírodovědný klokan 2. stupeň 

Exkurze do Prahy 2. stupeň 

Voděnka - výtvarná soutěž   

Listopad   

Turnaj ve florbalu na Zastávce 2. stupeň 

Volba povolání - beseda s bývalými žáky 8, 9 

Přichází zákon 9 

Exkurze PBS Velká Bíteš 9 

Školní kolo dějepisné olympiády 2. stupeň 

Prosinec   

Volba povolání - beseda s bývalými žáky 8, 9 

Turnaj v piškvorkách 6 

Vánoční besídka 2. stupeň 

Mikulášská besídka 2. stupeň 

Leden   

Výchova ke zdraví - Program gramotnosti pohybu 2. stupeň 

První pomoc - Program ČČK 2. stupeň 

Okresní kolo Dějepisné olympiády - A. Maštalířová 8 

Školní kolo Pythagoriády 2. stupeň 

BOVYS - ochutnávka exotického ovoce 2. stupeň 

Únor   

Recitační soutěž - E. Tittlová 8 

ÚDIF - Úžasné divadlo fyziky 2. stupeň 

Březen   

Distanční výuka   

Duben   

Distanční výuka   

Květen   

Distanční výuka   

Červen   

Distanční výuka s částečným návratem žáků do školy   

 

V tomto školním roce jsme kvůli uzavření školy nemohli pokračovat v tradici vícedenních školních výletů. 

Špatné byly letos sněhové podmínky na svahu ve Zbraslavi, takže jsme zde nemohli uskutečnit lyžařský výcvik 

žáků 2. stupně.  
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 Úspěchy našich žáků 

Anna Strašáková vyhrála regionální recitační soutěž Známé slovo poezie. V prvním velkém turnaji v naší 

nové hale získali naši florbalisté, v těžké konkurenci dalších pěti týmů, skvělé první místo. V pěti zápasech 

dostali jediný gól!!! 

Okresní a krajská kola ostatních soutěží byla kvůli uzavření škol zrušena. 

 

 

Kroužky při ZŠ 

 
Kroužky Brno -  

- Parkour  

- Lezectví na lezecké stěně 

 

SVČ Rosice –  

- Klubáček 1  

- Klubáček 2  

- Instruktoři  

 

Keramika pro starší děti – Mgr. Jeřábková 

 

Florbal – ZUBR Zbraslav – pan Novotný 

- 4. skupiny  

 

Zumba – L. Tryhuková 
  

Kickbox – MUDr. Ilona Krejčí 
  

Hasiči v tělocvičně 

 

Mažoretky – paní Černá 

 

Street Dance- paní Ondráčková 

 

Tenisová škola – pan Kabát 

 

Fotbalisté  
 

 

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2019 

 

Výnosy v  Kč 

 1. Státní dotace 13.673.765,00 

2. Dotace obce 1.074.000,00 

3. Příjmy z hospodářské činnosti 27.900,00 

4. Poplatky od dětí a zaměstnanců 747.511,00 

5. Ostatní výnosy 2.484,98 

6. Čerpání fondů 155.824,86 

Celkem 15.681.485,84 

 

 

 

Náklady v  Kč 

 1. Výdaje na platy a nemocenská 9.786.611,00 

2. Odvody – sociální a zdravotní pojištění a FKSP 3.543.983,00 

3. Ostatní osobní náklady 103.000,00 

4. Výdaje na učebnice a neinvestiční výdaje (ONIV) 240.171,00 
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5. Ostatní provozní náklady 1.963.429,63 

Celkem 15.637.194,63 

 

 

 

Hospodářský výsledek:   44.291,21 Kč (16.391,21 Kč + 27.900,00 Kč) 

 

 

 

 

Zhodnocení ročního realizačního plánu EVVO 2019 - 2020 

 

 
V letošním školním roce byla ZŠ Zbraslav opět zapojena do sítě škol MRKEV, získala osvědčení 

s platnou registrací a patřili jsme mezi školy zabývající se ekologickou výchovou. Všichni učitelé zařazovali 

environmentální výchovu do svých předmětů a naučili se pracovat s jednotlivými tématy i prostřednictvím 

projektových dnů.   

Do začátku března se nám dařilo naplňovat plán. 11. března byly zavřeny všechny školy kvůli pandemii 

infekčního onemocnění Covid – 19. Tím byla výuka změněna na distanční. Veškeré akce byly zrušeny – 

projektové dny, vycházky k chovateli, Den Země s ing. Hertlem, práce na Motýlí louce. Na stráni se i přesto 

nadále pracuje, bohužel bez naší účasti. Pokračuje rozšiřování mokřadní oblasti a vyřezávání zbytků náletových 

dřevin. 

Zrušeny byly i další akce - Den matek a s tím spojené vystoupení, které jsme už pilně nacvičovali, školní 

výlety – např. do Josefovského údolí pro 6. a 7. třídu, program o třídění odpadů „Tonda Obal“, DVPP – Bílé 

Karpaty s Lipkou 

A co jsme stihli? Projektové vyučování bylo zastoupeno například na 1. stupni akcemi v září „Cesta do 

školy“, 23. 9. se zúčastnil 7. ročník na Špilberku naučné soutěže a přírodovědně zaměřené akce se zastoupením 

Evropské komise v ČR, 26. 9. navštívily 6. a 7. třídy Planetárium "Hvězdný cirkus", v říjnu proběhlo otvírání 

Hradisko-Motýlí stezky pro školáky i širokou veřejnost s ing. Hertlem, žáci také aktuálně připravují další dvě 

„velké“ tabule o Mariánském údolí a obci.  

Dne 4. 10. jsme oslavili v rámci jednotlivých předmětů„ Den zvířat“. 16. 10. byla zorganizována exkurze do 

Prahy pro žáky 2. stupně. Další projektová výuka proběhla 20. 10. na „Den stromů“. 6. 11. se zúčastnila 4. třída 

programu „ Zpět v čase“. Další aktivity byly 7.11. „Třídíme odpad“, 10.11 „Landart v lese“. 13. 11. se 

vánočního jarmarku zúčastnily 3. a 5. třída. Využívali jsme výukové programy v SEV. 1. stupeň absolvoval 13. 

11. pořad „Něco o lese“. 18. 12. akce „Tajemství lesa“, a pokračovalo se i při distanční výuce formou slohů a 

vyprávění na různá přírodovědná témata „Den Země z domu“, „Proč je voda důležitá“, „Chráníme divoká 

zvířata“ a výtvarné aktivity „Proč mizí stromy v lese“, „Požárníci“ aj. 

Dne 14. 1. proběhla úspěšná a hlavně prospěšná celoškolní akce pořádaná Červeným křížem – 

 1. pomoc s přednáškou a praktické vyzkoušení po skupinách. Na 2. stupni se začalo projektovou výukou v 

chemii – „Voda“ a „Vzduch“, pokračovalo se již tradiční listopadovou akcí „Kyselé deště“ s 8. třídou, 

mikulášskou nadílkou s 9. třídou. Celý 2. stupeň se zapojil do projektu Čj a Vv  "Voděnka". Rozšířeno bylo 

učivo 6. ročníku o práce se zeměpisnými souřadnicemi v terénu GPS a na mapových portálech. Pilní žáci 7. třídy 

trhali už na podzim byliny pro tvorbu herbáře. 9. ročník vypracoval referáty o našich národních parcích, 

vybraných CHKO a památkách UNESCO, V 9. ročníku pracovali žáci na celoročním projektu „Moje obec“ a 

v období karantény v distanční výuce navázali v zeměpise i prezentací o krajích. V rámci zeměpisu a občanské 

výchovy se v lednu a únoru věnovali problematice globální změně klimatu, aktuálního sucha, kalamitního 

rozmnožení kůrovce v našich lesích a změnám v krajině.  

Žáci deváté třídy zhotovili při distanční výuce své prezentace – Chemie v životě člověka. Každý si zvolil 

téma, které mu bylo blízké a které více rozpracoval. Soutěží “Bobřík informatiky“, „Přírodovědný klokan“ a 

školního kola „Pythagoriády“ se zúčastnila většina žáků. V 7. a 8. třídě proběhla v rámci fyziky astronomická 

olympiáda.  

Zima byla mírná, přesto žáci část výuky trávili venku při sáňkování a vycházkách. Třebaže se v lesích letos 

hodně kácelo kvůli kůrovcové kalamitě, podnikli mladší žáci výpravu ke krmelci a sledovali stopy zvěř ve 

sněhu. V učebnách, na chodbách a jinde jsme se snažili zhasínat, když nebylo potřeba svítit, kontrolovali jsme 

šetření vodou při mytí rukou a při splachování na WC. 

Učili jsme se dodržovat pravidla – nejen při přezouvání v nové sportovní hale. Učitelé se zúčastňovali 

dalšího vzdělávání. Paní uč. Schlosserová byla 7. 11. 2019 v Brně na konferenci KONEV "A není to náhodou 

práce?", p. uč. Šrámek 4. – 6. 3. 2020 v Bruselu na představení nové politiky Evropské komise – „Green New 

Deal“ – zelená politika jako směřování Evropské Unie pro budoucnost. Také se zúčastnil 11. 3. školení 

„Klimatická změna“ pořádané „Lipkou“ v Brně.  
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Pokračovaly celoroční projekty „ Dotované mléko“ a „Ovoce do škol“, které má na starosti p. Kolegarová. 

Letos v rámci projektu proběhla 17. 1. i ochutnávka exotického ovoce, kterou se svými třídami realizovali třídní 

učitelé.  

Pravidelně odebíráme časopisy Bedrník a Naše příroda. 

A co se nepodařilo? Jelikož je vody stále míň, uvažovali jsme o koupi nádrže na dešťovou vodu, ale 

zatím se nákup nerealizoval. Přesuneme toto do plánu na příští školní rok. Objednali jsme i ptačí budky, bohužel 

je nainstalujeme také příští rok.  

 

Vypracovala Mgr. Zdenka Schlosserová, koordinátor EVVO ZŠ Zbraslav 

 



 16 

Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole 

 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 

a)  počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium výchovného 

poradenství na MU Brno 

VŠ 

metodik prevence 1 2letý kurz protidrogový 

preventista 

VŠ 

 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  0   

školní speciální pedagog (netřídní)* 3 VŠ studium  VŠ 

*)  zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6. 

 

 

 

b)  věková struktura 

 do 35let 35 – 50 let 50 let–důch. věk/z toho důchodci 

výchovný poradce  1 0 

školní metodik prevence  0 1/0 

školní psycholog  0  

speciální pedagog  2 1/0 

 

c) další vzdělávání poradenských pracovníků 

Uveďte typy vzdělávání a vzdělávací organizace u pracovníků: 

výchovný poradce: specializační studium na MU Brno zahájeno 1. 9. 2018 a ukončeno v červnu 2020    

 

školní metodik prevence: Setkání metodiků prevence, Setkání metodiků prevence - Náboženské hnutí, 

Seminář Domácí násilí 

 

speciální pedagog: - žádné 
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Minimální preventivní program – prevence rizikového chování 

 
Základní škola Zbraslav u Brna 

Školní rok 2019/2020 

Zpracovala:  Mgr. Jana Palová 

 

Materiál připomínkovali a schválili na pedagogické radě dne 31. 8. 2020: vedení školy, výchovná 

poradkyně, učitelé RV a OV, třídní učitelé, vychovatelky školní družiny. 

Problematika rizikového chování je celospolečenským problémem, proto je důležité poskytnout žákům co 

nejvíce informací o problematice všech jevů rizikového chování podaných přiměřeně k jejich věku, a tak 

předcházet rizikovému chování nebo omezit jeho další rozvoj. 

 

Prevence rizikového chování dětí na naší škole je zaměřena na: 

A. Předcházení rizikovým jevům v chování žáků: 

- drogová závislost; 

- šikanování, sebeubližování, kyberšikana; 

- virtuální drogy-počítače, televize, gambling; 

- vandalismus; 

- záškoláctví; 

- krádeže; 

- rasismus, extremismus, homofobie, intolerance; 

- poruchy příjmu potravy; 

- negativní působení sekt; 

- sexuální rizikové chování; 

- rizikové sporty a rizikové chování v dopravě. 

 

B. Rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

- týrání a zneužívání dětí; 

- ohrožování mravní výchovy mládeže; 

- poruch příjmu potravy; 

- domácího násilí.  

Další cíle: 

- dobrá informovanost všech žáků v oblasti rizikového chování; 

- systematická výuka a výchova žáků ke zdravému životnímu stylu; 

- vytvoření dostatečného zázemí k trávení volného času v prostorách školy; 

- podpora vlastních aktivit žáků; 

- zapojení méně průbojných žáků do kolektivu, odstranění nevhodného chování mezi žáky; 

- zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence; 

- spolupráce s rodiči žáků a organizacemi podporujícími prevenci; 
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Personální zajištění prevence 

Na realizaci MPP se podílejí všichni zaměstnanci školy. Ředitel školy RNDr. Petr Kroutil zodpovídá za 

realizaci MPP, je součástí preventivního týmu, jedná s rodiči žáků. 

Školní metodička prevence Mgr. Jana Palová sestavuje MPP a další plány pro preventivní aktivity ve škole, 

spolupracuje s vedením školy, výchovnou poradkyní, třídními učiteli, ostatními pracovníky školy, PPP, 

psychology a dalšími organizacemi, institucemi, odborníky, mapuje výskyt rizikového chování ve škole, 

zajišťuje a koordinuje preventivní aktivity a programy prevence na škole, poskytuje materiály a informace všem 

učitelům k dané problematice. 

Výchovná poradkyně Mgr. Bc. Dana Jelínková eviduje děti s SPU, pomáhá při tvorbě individuálních 

vzdělávacích plánů, vede profesní orientaci žáků, spolupracuje s PPP. 

Třídní učitel žáka mapuje vztahy žáků v třídním kolektivu, je manažerem třídního dění a preventivních 

aktivit. Preventivní tým šetří rizikové chování žáků, řeší situaci s třídním kolektivem, jedná s rodiči žáků, jedná 

s Policií ČR, PPP, odborem sociální péče, dětskou lékařkou. 

 

Vzdělávání pedagogů v oblasti prevence: 

- pro všechny pedagogy dle nabídek z různých institucí; 

- pro ŠMP – semináře PPP s okresní metodičkou prevence a dále dle nabídek; 

- pro výchovnou poradkyni – semináře PPP a dále dle nabídek. 

 

 

 

Aktivity pro žáky 

A. Ve výuce:   1. Témata podle osnov v hodinách prvouky, RV, OV, Př 

                   2. Témata průběžně zařazovaná do vyučovacích hodin. 

      B. Jednorázové tématické aktivity 

Témata zařazovaná do vyučovacích hodin 

1. - 3. ročník:  návykové látky – cigarety, alkohol, léky, poškozování zdraví, odmítání drogy, nácvik – říkat 

NE; 

 zdravý životní styl – zdravé jídlo, pohyb, odpočinek; 

 zdravé vztahy – kamarádství, osobní bezpečí, kde hledat pomoc – učitelé, rodiče, linka bezpečí 

 dopravní výchova. 

4. - 5. ročník:  návykové látky – cigarety, alkohol, léky, drogy, rizika zneužívání návykových látek, nácvik 

odmítání drog; 

 zdravý životní styl – výhody zdravého člověka, činnosti vedoucí ke zdraví, prosazování 

zdravého životního stylu ve škole; 

 zdravé vztahy – odmítání ubližování, šikany, osobní bezpečí, vědět kde najít pomoc – učitelé, 

rodiče, linky bezpečí, schránka důvěry, sebepoznání, odmítat poškozování věcí; 

 výchova k rodičovství – funkce rodiny, ochrana vlastního zdraví před zneužitím, ohleduplnost 

k dívkám; 

 dopravní výchova.  

 

6. - 9. ročník: návykové látky a všechny ostatní závislosti – sociální a zdravotní rizika zneužívání, odmítání 

všech závislostí; 

 zdravý životní styl – zdravá výživa, poruchy příjmu potravy, motivace ke sportu a pohybu, 

obrana proti stresu; 

 osobní bezpečí – odmítání všech forem šikany, odmítání rasismu, obrana proti kyberšikaně 

 sebepoznání a sebedůvěra – prosazovat svůj názor, naučit se asertivnímu chování, spolupráce 

ve skupině, komunikace; 

 sexuální výchova – ochrana osobního zdraví, ochrana před nemocemi, rodičovská role, 

odpovědnost za svoje chování; 

 záškoláctví – plnění povinností, kde hledat pomoc v případě problému; 

 vandalismus – osobní a společný majetek a jeho ochrana; 

 dopravní výchova. 

   

 

Jednorázové aktivity, tradice naší školy, které slouží k upevňování vztahů mezi žáky: 

- slavnostní zahájení školního roku, přivítání prvňáčků; 
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- slavnostní ukončení školního roku, loučení s  9. třídou; 

- dny otevřených dveří při různých příležitostech; 

- mikulášská nadílka; 

- vánoční besídky, vánoční tvoření; 

- vítání jara, velikonoční tvoření; 

-  Den Země; 

- besídka ke Dni matek; 

- Den dětí; 

- exkurze do Prahy, památky, ZOO; 

- školní vlastivědné výlety, turistické vycházky; 

- zájezdy žáků do divadla do Brna; 

- výtvarné soutěže a výstavy; 

- recitační soutěže; 

- cyklistické výlety spojené s dopravní výchovou; 

- sportovní akce; 

- ekologické aktivity; 

- projekt Kapka prevence; 

- projekt Zdravé zuby; 

- akce zaměřené na dopravní výchovu. 

 

Jednorázové příležitostné akce s využitím nabídek různých institucí, např. PPP Brno, Policie ČR, Agentura JL 

Brno, Rozmarýnek, Podané ruce, SVČ Rosice, ZUBR Zbraslav, aj.: 

- besedy s odborníky; 

- besedy s policisty, preventivní programy Policie ČR; 

- preventivní programy PPP; 

- preventivní programy jiných institucí; 

- adaptační pobyty; 

- besedy s cestovateli; 

- zapojení do projektů. 

 

Volnočasové aktivity ve škole: 

- přístup na internet ráno i odpoledne při čekání na vyučování nebo autobus; 

- přístup na školní hřiště; 

- sportovní, umělecké a naukové kroužky; 

- exkurze, výlety; 

- příprava na soutěže, vystoupení. 
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Další aktivity školy 

Ve škole funguje schránka důvěry, do níž mohou žáci dávat své dotazy a informace. Žáci vědí, že do 

schránky má přístup ředitel školy nebo školní metodička prevence a budou s nimi o jejich problémech 

diskutovat. Svoje připomínky mohou řešit i s výchovnou poradkyní nebo třídním učitelem.  

Ve škole jsou stanoveny konzultační hodiny s metodičkou prevence i výchovnou poradkyní ( Po - 13.00). 

S třídními učiteli se mohou žáci poradit kdykoliv během třídních chvilek nebo po domluvě. Rodiče mají možnost 

jednat s učiteli kdykoliv po telefonické domluvě nebo v době třídních schůzek. Výchovná poradkyně připraví 

pro rodiče žáků 9. třídy informativní schůzku k volbě povolání. Pokud bude zájem ze strany rodičů, uspořádáme 

pro ně besedu s odborníkem na jakékoliv téma z oblasti prevence rizikového chování. 

Ve vestibulu školy je nástěnka s důležitými telefonními čísly a informacemi zaměřenými na prevenci. 

Knihovnička s odbornou literaturou a DVD je umístěna v horní sborovně. 

Na začátku školního roku jsou rodiče písemně informováni o možnosti seznámení se školním řádem a 

Minimálním preventivním programem na webových stránkách školy. 

 

                                                                                          Jana Palová, školní metodik prevence 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 2019/2020   

Ve školním roce 2019/2020 jsme se věnovali osobnímu bezpečí dětí, vytváření přátelských vztahů mezi 

žáky, zdravému životnímu stylu. Snažili jsme se včas podchytit a řešit výchovné a výukové problémy, 

spolupracovali jsme s odborníky. 

Preventivní výchova byla začleněna do jednotlivých předmětů 1. a 2. stupně. Jednalo se především o 

prvouku, přírodovědu, rodinnou výchovu, občanskou výchovu, chemii, přírodopis, tělesnou výchovu. V těchto 

hodinách byly kromě tradičních metod práce využívány i další, které se osvědčily.  

Naše škola se zapojila do mnoha preventivních aktivit, specifických i nespecifických. Všechny jsou 

rozepsány v akcích jednotlivých tříd nebo školy. 

Spolupracovali jsme s různými institucemi a využívali jejich nabídek s ohledem na finanční možnosti, 

dopravní dostupnost a možnost zajištění pedagogického dozoru.  

Zajímavé programy pro nás připravila Policie ČR, ČČK a krizové centrum Spondea. Velmi dobrá byla 

spolupráce s Pedagogicko - psychologickou poradnou, vedením školy, výchovnou poradkyní a všemi třídními 

učiteli. 

Při realizaci MPP měli své nezastupitelné místo především rodiče, kteří byli o dění ve škole pravidelně 

informování, některé programy dětem financovali, pokud se vyskytl nějaký problém, tak ho společně s třídním 

učitelem, popř. výchovnou poradkyní a metodičkou prevence řešili. 

MPP se během školního roku podařilo splnit. Žáci si upevnili získané poznatky a spoustu vědomostí z 

oblasti rizikového chování a zdravého životního stylu. 

Pedagogičtí pracovníci byli o aktuální situaci, programových nabídkách, seminářích, vzdělávání, apod. 

pravidelně informováni. 

Ve Zbraslavi, 18. 6. 2020                            Mgr. Jana Palová, školní metodička prevence 

 

 

 

2. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách: čerpáme z prostředků na inkluzi 

3. Individuální integrace 

Inkluze Počet žáků 

Žáci s asistenty pedagoga 3 

Speciálně pedagogické péče 6 

Pedagogická intervence 6 

Z toho s IVP 10 

celkem 21 

 

4. Skupinová integrace - není 

 

 

 

Ve Zbraslavi dne 1. 9. 2020 

        podpis a razítko ředitele školy 


