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1.0 Základní charakteristika školy 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: Základní škola Brno, Pavlovská 16, 

 příspěvková organizace 
 

1.2 Zřizovatel školy: Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice 
 

1.3 Ředitel školy: Mgr. Lumír Sedláček 
 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení: úplná základní škola se školní družinou a 

 školní jídelnou 
 

1.5 Kontakty: 

telefon:  547 381 221 

fax:   547 250 286 

e-mail:  info@zspavlovska.cz 

http:   www.zspavlovska.cz 

 

mailto:info@zspavlovska.cz
http://www.zspavlovska.cz/


 

1.6 Úplná / neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet žáků Průměrný počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 10 5 225 22,5 260 

2.stupeň 5 4 115 23 210 

Celkem 15 9 340 22,50 470 

 

 

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 1. 1. 2002 

Předseda a členové ŠR: 

1. Pavlína Mazáčová - předseda 

2. Jana Kocourková 

3. Petra Zmeková 

4. Zora Harmatová 

5. Pavel Císarík 

6. Eva Orlovská 

7. Petr Hruška 

8. Martin Mikš 

9. Jiří Zorník 
 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 
ZŠ-0172/2012 1.–9.  

Jiné specializace, zaměření: --- 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

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

děti  a žáci   zaměst. školy a vlastní důchodci ostatní* 

L 11  ŠJ – úplná  1 304 39 121 
L 13  ŠJ – výdejna --- --- --- --- 

Náhradní stravování --- --- --- --- 

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

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k  31. 8. 2012           

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 6 

 

1.11 Školní družina,  která je součástí základní školy          

ŠD počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 5 150 fyz.  5 / přepoč. 3,965   150 

Z činnosti ŠD: --- 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet oddělení  počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem --- --- fyz.---  / přepoč.--- --- 

Z činnosti ŠK: --- 



 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 26,7 / 30 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných  24,8 / 28 93/93 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
 

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 
 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 2 
 

2.1. 4  Nepedagogičtí pracovníci – počet: 14 
 

2.2 Věkové složení učitelů                 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 8 

36-50 let 1 12 

51 a více 1 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 4 26 

Rodičovská dovolená 0 5 

 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu 

Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Pedagogika, psychologie 1 

Cizí jazyky 6 

Umění, estetika --- 

Speciální pedagogika, SVPU 1 

Informatika, PC, SIPVZ 7 

Společenské vědy --- 

Legislativa, řízení, ekonomie 3 

Sport, TV, turistika --- 

Výchovné poradenství, prevence soc. pat. jevů 5 

Alternativní pedagogika --- 

Přírodní vědy 5 

Technické vědy --- 

Český jazyk a literatura --- 

Zdravotnictví, BOZP, PO 2 

Jiné --- 

Celkem 30 

 

 

2.4 Školní asistenti                    

Počet celkem  (přepočtený/fyzický)    0,625 / 2 

z toho a) romský asistent  NE 

           b) jiný: pedagogický   0,325 / 1   a   0,3 / 1  ;    osobní - / - 



 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 
Prospělo s 

vyznamenání 
Prospělo Neprospělo Opakuje 

1. 57 56 1 0 0 

2. 49 46 3 0 0 

3. 49 35 14 0 0 

4. 28 22 6 0 0 

5. 42 22 20 0 0 

Celkem za I. stupeň 225 181 44 0 0 

6. 36 13 21 2 0 

7. 25 8 17 0 0 

8. 26 1 24 1 0 

9. 28 5 22 1 0 

Celkem za II. stupeň 115 27 84 4 0 

Celkem za školu 340 208 128 4 0 

Pozn.: 

6. r. – 2 žáci neprospěli, protože již na 2. stupni opakovali ročník, pokračují dál 

8. r. – 1 žák neprospěl, splnil 9 let povinné školní docházky, protože na 2. stupni už ročník opakoval,  pokračuje 

dál 10. rokem školní docházky 

9. r. – 1 žák neprospěl, tedy nezískal základní vzdělání, pokračují na střední škole (učební obor) 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 9 2,64 

3 0 0 

 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok: 4 

průměr na jednoho žáka: 0,01 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

 Ročník Počet žáků 

mimořádně nadaní žáci 3. 1 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 
Gymnázium 

SOŠ SOU 
4leté studium 6leté studium 8leté studium 

Počty přijatých žáků 5 3 5 15 8 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 28 100 

nižší ročník / 5. ročník 0 0 

 Celkem 28 100 

 



 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 
 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 31 

Důvody: stěhování, změna školy, volba ZŠ s třídou zaměřenou na M, Aj, změna prostředí 

 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 10 

Důvody: stěhování, změna školy 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo  jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí:  
Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 

ustanovené § 174 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Zjišťování a 

hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s právními předpisy a 

rámcovým vzdělávacím programem podle ustanovení § 174 odst. 2 písm. c) školského zákona. 

Inspekční činnost proběhla ve dnech 24.–26. dubna 2012. 
 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 
Opatření k nápravě nebylo uloženo. 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 
  

A. Veřejnosprávní kontrola za 1.–2. čtvrtletí 2011 provedená ve dnech od 8. 9. 2011 do 9. 9. 

2011. 

B. Kontrola pojistného o plnění úkolů v nemocenském pojištění a důchodovém pojištění 

provedena den 30. 9. 2011. 

C. Veřejnoprávní kontrola se zaměřením na průkaznost a oprávněnost finančních toků 

z bankovních účtů a při hotovostních platbách. 
 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 
  

A. Od 1. 1. 2012 účtovat o FKSP v souladu ČSÚ 704 – Fondy účetní jednotky 

Účtování systému vedení školní družiny – na začátku období (měsíce) se provede předběžná 

kontrola po vzniku nároku na seznamu dětí přihlášených a docházejících do družiny. Poté se 

předepíše předpis zápisem 315/609 za přihlášené děti. Úhrada se bude účtovat 241(261)/609. 

Neuhrazené pohledávky budou vedeny na kontě 315.  

Účtování o kroužcích – náklady a výnosy kroužků zahrnout do doplňkové činnosti. Důsledně 

vyžadovat úhradu pohledávek od žáků navštěvujících kroužky. 

Účtování o smlouvách o pronájmu – ke smlouvám o pronájmu přiložit předpis částek nebo 

seznam smluv, na kterém bude vyznačena předběžná kontrola po vzniku nároku. 

Účelový transfer ze státního rozpočtu – neproplacenou dotaci z ÚP uhradit z rezervního fondu 

školy. 

Účtování zásob – inventuru zásob, např. čisticích prostředků nebo OOPP účtovat v souladu 

s ČÚS 707 – Zásoby. 

Účtování stravného ve školní jídelně – pokud nebude zjištěna osoba s nedoplatkem, je třeba 

tento nedoplatek po schválení a sepsání záznamu statutárním zástupcem školy odepsat 

z účetnictví do nákladů. Tento zápis musí být proveden samostatně a řádně popsán. 

Účtování o spotřebě energií – o spotřebě plynu účtovat v rámci zúčtovacích faktur i z důvodu 

ulehčení vnitřní kontroly, která momentálně probíhá duplicitně. 

B. Opatření k nápravě nebylo uloženo. 



 

C. Opatření k nápravě – Vyinkasování zjištěného manka od bývalého zaměstnance školy ve výši 

261.213,- Kč. Nastavení nového a důslednějšího kontrolního systému, zejména v provádění 

finanční kontroly. 

 

 

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  12 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné (přijetí k základnímu vzdělávání §46) 67 0 

Jiné (přestup žáka §49 odst. 1) 10 0 

 

 
6.0 Další údaje o škole  

 

6.1 Školy v přírodě 

třída počet žáků místo termín 

III.A a IV.A 45 Soláň (Beskydy) 21.–25. 5. 2012 

V.B 25 Bolešín (Vysočina) 9.–16. 6. 2012 

V.A a VI.A 35 Biograd na Moru (Chorvatsko) 25. 5.–3. 6. 2012 

celkem  105 --- --- 

 

6.2 Lyžařský výcvikový kurz 

třída počet žáků místo termín 

2.–5. ročník 34 Filipovice (Jeseníky) 25.–29. 1. 2012 

5.–9. ročník 30 Heřmanice (Králický Sněžník) 17.–24. 2. 2012 

celkem 64 --- --- 

 

6.3 Účast žáků školy v soutěžích 

 

1. Matematické soutěže: 

 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Klokan 

školní 2.–3. 84 3 úspěšní řešitelé 

školní 4 –5. 70 3 úspěšní řešitelé 

školní 6.–7. 55 3 úspěšní řešitelé 

školní 8.–9. 31 3 úspěšní řešitelé 

Logická olympiáda školní 6.–9. 9 7 úspěšných řešitelů 

Miniolympiáda 
školní 4. 28 2 postupující žáci 

městské 4. 2  

Olympiáda 

školní 6. 1  

školní 9. 2 2 postupující žáci 

městské 9. 2  

Pythagoriáda 

školní 5. 40  

školní 6. 30 1 úspěšný řešitel 

městské 6. 1  

Mateso školní 5. 42 4 úspěšní řešitelé 

Sudoku 
školní 5.–9. 24 9 úspěšných řešitelů 

městské 5.–9. 3  



 

 

2. Přírodopisná soutěž: 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Biologická olympiáda 

školní 6.–9. 18 18 úspěšných řešitelů 

městské 7. 2 11. a 33. místo 

městské 9. 2 41. a 43. místo 
 

3. Sportovní soutěže: 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Atletický trojboj  3.–5. 18 1 postupující žák 

Basketbal 

obvodní 8.–9. 8 postupující družstvo 

městské 8.–9. 8 4. místo 

 9. 4  

BBM  1.–9. 54  

Cyklistické závody  3.–9. 55  

Florbal 

 7.–9. 12  

skupina 4.–5. 8 1. místo 

finále 4.–5. 9 5. místo 

Florbal SBOŠ 
 3.–5. 12 1. místo 

 7.–9. 12 3. místo 

Futsal 
skupina 7.–9. 10 2. místo 

čtvrtfinále 7.–9. 10 5. místo 

Šplh 

obvodní 3.–5. 14 3 úspěšní žáci 

městské 8.–9. 4 4. místo 

obvodní 8.–9. 12 3 postupující žáci 

Halová atletika  7.–9. 14 
1. místo skok do výšky, 2. místo skok 

do dálky 

Vybíjená 
obvodní 4.–5. 12 1. místo 

městské 4.–5. 11 5. místo 
 

4. Soutěž v anglickém jazyce: 

název kolo ročník počet žáků umístění 

Konverzační soutěž městské 7.–9. 2  
 

6.4 Aktivity ve vzdělávání a výchově 

Vyučovací hodiny byly během roku doplňovány četnými návštěvami různých pracovišť 

s připravenými programy pro žáky:  

Anthropos 

Bystrouška – I. stupněm nejvíce využívané pracoviště 

Brněnské biskupství, Špilberk 

Divadla (Bolka Polívky, Polárka, Radost, Husa na provázku) 

Dopravní výchova (Komín) 

Kejbaly 

Planetárium 

Mahenova knihovna Kohoutovice 

Policie ČR, Městská policie 

Moravská galerie, NULK Strážnice, Zemské muzeum 

Jungle park, Bongo, bruslení, Legato 

Exkurze (střední školy) 

ZOO Brno, BVV 

Besedy o EU, dospívání, nebezpečí alkoholu, xenofobii, prevence rakoviny, drog 

PdF MU, transfuzní stanice 
 

Škola pořádala poznávací výlety: 

Mikulčice, Jungle park, památky města Brna 



 

Aquapark Kohoutovice, Sloupsko-šošůvské jeskyně 

hrad Veveří, Jeseníky, Punkevní jeskyně, propast Macocha 

Lednice a další místa ČR 

 

6.5 Škola a projekty 

a. Mezinárodní projekt Comenius „Cultural heroes“ (Česko, Slovensko, Velká Británie, Turecko, 

Španělsko) – aktivity v letošním školním roce, který byl druhým a závěrečným rokem, kdy projekt 

probíhal – divadelní představení Rumcajs a Lovci mamutů v naší škole a v CVČ Legato, výstava 

na téma kulturní hrdinové a státy účastnící se projektu, zasazení stromu přátelství u naší školy, 

vytvoření brožury o kulturních hrdinech, návštěva zástupců partnerských škol na naší škole a účast 

zástupců naší školy na meetinzích v partnerských školách ve slovenském Mostu pri Bratislave a 

Anglickém Birminghamu 

b. Projekt „Síť brněnských otevřených škol“ – rozvíjení doplňkových služeb v oblasti 

celoživotního vzdělávání, společného trávení volného času, rozvoj dobrovolné činnosti rodičů 

ve prospěch školy, sportovně-kulturně-zábavných aktivit, zlepšování klimatu ve škole. Letos 

proběhl turnaj otevřených škol ve stolních hrách a ve florbalu. 

c. Projekt „Chování mezi žáky, jsme kamarádi“ – projekt Policie ČR umožnil vzájemné 

poznávání se dětem naší základní školy a ústavu sociální péče pro tělesně postiženou mládež 

Kociánka Brno 

d. Celoškolní projekty 

- Sportovní den (1.–9. ročník, 5. ročník ZŠ Žebětín) 

- Branný den (1.–9. ročník) 

- Pavlovské sólo (1. stupeň) 

- Jsme kamarádi (žáci kohoutovických MŠ a 1. ročníku) 

- Manéž a Poslední zvonění (1.–9. ročník) 

e. Ročníkové projekty 

- Brno (5. ročník) 

- Ochutnávka 2. stupně (5. ročník) 

- Pravěk (5. ročník) 

- Vesmír (6. ročník) 

- Voda (6. ročník) 

- EU (6. ročník) 

- Řecko (6. ročník) 

- Kohoutovice (7. ročník) 

- Život lidí ve středověku (7. ročník) 

6.6 Vystoupení žáků na veřejnosti a společné aktivity žáků, bývalých žáků a rodičů 

- Pasování prvňáčků 

- Vánoční dílničky 

- Vánoční radovánky 

- Dny otevřených dveří 

- Karneval 

- Divadelní týden 

- Divadelní přehlídka v CVČ Legato 

- Pálení čarodějnic 



 

 

6.7 Kroužky při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky* - / - / - / - / 1  * - / - / - / - / 5 

Informatika, PC --- --- 

Náboženství 3 21 

Přírodní vědy --- --- 

Společenské vědy --- --- 

Sport, TV, turistika 4 57 

Technické vědy --- --- 

Umělecké obory 2 10 

Zdravotní, speciální pedagogika --- --- 

Jiné (Vaření) 1 13 

* AJ/NJ/FJ/RJ/jiný 

 

7.0 Zhodnocení a závěr: 

 

Začátek školního roku 2011/2012 byl ve znamení přestavby prostranství před školou. Byla 

položena nová dlažba, opraveny schody a bezbariérový přístup, byly instalovány nové lavičky a 

vysazeny okrasné dřeviny. Finanční prostředky zajistil ÚMČ Brno-Kohoutovice. Práce trvaly 

do poloviny listopadu a všichni, kdo chtěli v tuto dobu přijít do školy, museli sledovat stále se měnící 

vstup do školy díky stavebním pracím. Bylo to mnohdy náročné, ale výsledek, tedy krásně upravené 

prostranství před školou, dal zapomenout na všechny těžkosti s tímto projektem spojené. 

Významnou změnou v práci učitelů od 1. září byla možnost využívat po celé budově školy WI-FI 

signál. Tento projekt je financován z peněz projektu Evropské peníze do škol. Dále jsme pro učitele 

zakoupili 17 notebooků a do tříd 4 interaktivní tabule. Tato technika přispěla k obohacení, zkvalitnění 

a hlavně k modernizaci výuky na naší škole. 

Od září byl nastartován projekt elektronické žákovské knížky. Rodiče, kteří mají zájem, mohou 

sledovat hodnocení svých dětí z domova. Mají tak velmi rychlý přehled toho, jak jsou jejich děti 

úspěšné. 

V tomto školním roce jsme opět aktivně pracovali v projektu „Síť brněnských otevřených škol 

SBOŠ“ – pokračovala práce v Herním klubu, pořádali jsme akce nejen pro žáky, ale i pro rodiče a 

veřejnost. Opět se nám dařilo uskutečnit tyto již tradiční akce: Sportovní den, Branný den, Divadelní 

týden, Pálení čarodějnic, Vánoční dílny, Vánoční radovánky, Pavlovské sólo, Manéž. Bez těchto akcí 

by byla výchova a výuka zase o poznání složitější. 

V oblasti stravování se podařilo v tomto školním roce nabídnout rodičům a žákům tzv. odlehčenou 

stravu, která může pomoci strávníkům s dietním stravováním.  

Velkou snahou vedení školy a celého pedagogického sboru bylo udržet žáky 5. ročníku na škole, 

aby pokračovali v 6. ročníku. Bohužel přes mnoho podpůrných akcí se nám nepodařilo udržet takový 

počet žáků, jaký jsme měli za cíl. Systémově nastavená možnost pro žáky 5. ročníku opustit základní 

školu a mít možnost přejít na víceletá gymnázia zadělává na velké problémy pro základní školy, 

zejména pro druhý stupeň základních škol.  

V dubnu proběhla na naší škole kontrola týmem inspektorů ČŠI. Během týdenní kontroly byly 

prověřeny podmínky pro vzdělávání v naší škole. Závěrečná inspekční zpráva vyzněla pro naši školu 

pozitivně a je k nahlédnutí na školním webu.  

Věřím, že závěry inspekční zprávy budou motivující pro náš stávající pedagogický sbor, který 

bude podávat stále kvalitnější výkony a pro rodičovskou veřejnost budou potvrzením toho, že jejich 

děti navštěvují kvalitní základní školu. 
 



 

8.0 Poradenské služby v základní škole 
 

8.1  Údaje o odborných pracovnících  

 

8.1.1 Počty 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 

1 – nemá, 1 – osvědčení 

o specializačním studiu 

VP 

VŠ 

školní metodik prevence 1 

1 – osvědčení 

o specializačním studiu 

ŠMP 

SŠ, studující VŠ 

 

 

 úvazek kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  --- --- --- 

školní speciální pedagog  0,319 speciální pedagogika VŠ 

           

 

8.1.2  Věková struktura 

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

výchovný poradce --- 1 1 / 0 

školní metodik prevence 1 --- --- 

školní psycholog --- --- --- 

školní speciální pedagog --- 1 --- 

 

 

8.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 
 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků: 
 

výchovný poradce: dokončení specializačního studia VP (250 hodin) PdF MU Brno 

školní metodik prevence: dokončení specializačního studia ŠMP(250 hodin), Adiktologie UK 

v Praze, realizace PC Sládkova Brno; seminář „Předávání zkušeností školních 

metodiků prevence“ na SSŠ Hybešova 

školní psycholog: --- 

školní speciální pedagog: --- 

 

8.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

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

  --- 

 

8.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné) 

  --- 

 



 

8.3 Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

vývojová porucha chování 3. a 6. 2 

vývojová porucha učení 3.–9. 12 

lehké mentální postižení 7. 1 

Celkem  15 

 

8.4  Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

--- --- --- 

celkem --- --- 
 

 

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 

za školní rok 2011/2012 
 

Podmínky školy: 
- úplná základní škola se školní družinou a školní jídelnou v sídlištní lokalitě 

- v příjemném přírodním prostředí (za školou les, u školy vybudované jezírko s faunou a flórou, učebna 

v přírodě a naučná stezka) 

- škola nabízí možnost využití volného času dětí zapojením do kroužků organizovaných školou a 

spolupracujícími organizacemi 

 

Co se podařilo:  
- aktivní řešení při podezření ze šikany – zachycení v počátečním stadiu, svolány výchovné komise, uděleny 

kázeňské postihy, úzká spolupráce s rodiči a pomocnými institucemi 

- řešení vztahových problémů ve třídách – řešení v hodinách Osv ve spolupráci třídními učiteli a školními 

metodiky prevence 

- eliminace kouření v okolí školy – ojedinělé případy byly řešeny ihned, opakované případy- jednání s rodiči, 

hlášení na OSPOD 

- spolupráce s třídními učiteli, výchovnými poradci, vedení školy a rodiči 

- vedení dokumentace 

- spolupráce členů školního poradenského pracoviště 

- spolupráce s PPP, SVP, MP, Policií ČR 

- specializační studium metodika prevence a výchovného poradce 

- mapování vztahů ve třídách 

- celoškolní preventivní program „Tancem proti drogám“ 

- pokračování v nastavené práci po absolvování projektu Minimalizace šikany 

- vytvoření dokumentu „Co dělat, když…“ 

 

Co se nedaří:  
Úplné odstranění problematiky: 

- prokázání ztrát a krádeží 

- kouření 

- záškoláctví 

- vulgarismy 

- násilí 

- vztahové záležitosti 

- spolupráce s některými rodiči – nepřipouští odpovědnost za chování dětí, nedůslednost 

 

 

 

 

V Brně dne 3. 9. 2012 

 

Mgr. Lumír Sedláček 

ředitel školy 

 

Školská rada schválila Výroční zprávu na svém jednání dne 4. 9. 2012. 


