
Výroční zpráva 

 školní rok 2017/ 2018 

Základní škola Brno, nám.Míru 3,  

příspěvková organizace 

 
1.0 Základní charakteristika školy: 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 

ZŠ Brno. nám.Míru 3, příspěvková organizace 

 

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

 

1.3 Ředitel školy:  Mgr. Kateřina Julínková 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

       základní škola, školní družina, školní jídelna  

 

1.5 Kontakty: 

          telefon: 543211805 

          fax:  543212222 

          e-mail: zsmiru@zsmirubrno.cz 

          http:  www.zsmirubrno.cz 

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň   7     5     155      22,1  

2.stupeň   4     4      75      18,8  

Celkem 
11     9     230      21,0     360 

   

  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Datum zřízení: 1.1.2006 

Předseda a členové ŠR:   

předseda -  Mgr.Š Konečná 

členové -    M.Syrovátková, M.Vaníček 

 

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

Škola na míru   370/07 1.-9. 

Jiné specializace, zaměření:  

mailto:zsmiru@zsmirubrno.cz


 

 

1.9 Zařízení školního stravování   

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

L 13   ŠJ - výdejna 1 233 27 17 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu):  

Fyzické osoby 2 

Přepočtení na plně zaměstnané 1 

 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 4 111 fyz. 4/ přepoč.  2,91 115 

Z činnosti ŠD: 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem     

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 21,69/28 - 

z toho odborně kvalifikovaných   28 100% 

 

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

2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 4 

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

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 7,37/8 

 



2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 8 

36-50 let 0 5 

51 a více 1 6 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 2 20 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický): 

z toho  a) asistent pedagoga: 5 

        b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent: 0 

            d) doučovatelé :  5 

 

 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní,BOZP,PO 2 

Přírodní vědy 2 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
3 

Inkluze do škol 23 

Prevence násilí, subkultury 1 

Celkem 31 

 

 

 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 35 35 0 0 0 

2. 30 30 0 0 0 

3. 26 26 0 0 0 

4. 37 36 1 0 0 

5. 24 18 6 0 0 



Celkem za I. stupeň 
152 145 7 0 0 

6. 18 12 6 0 0 

7. 21 8 13 0 0 

8. 20 12 8 0 1 

9. 15 2 13 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

73 34 40 0 1 

Celkem za školu 225 179 47 0 1 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0 

3 1 0 

 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0 

průměr na jednoho žáka: 0,0 

 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
2 6 3 12 1 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 15 100 

nižší ročník/5.ročník - - 

Celkem 15 100 

 

 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   5 

Důvody: stěhování 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  3 

Důvody: stěhování 

 

 

 



4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: -- 

 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce:-- 

 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

 

a) KHS –výdejna stravy 

b) zřizovatel   MČ – audit 

c) zřizovatel  MČ -  povinné zveřejňování informací na webových stránkách školy 

                                                                            

                                                                                                        

4.4 Opatření zavedená na základě výsledků inspekcí kontrolních orgánů provedena 

neprodleně. 
 

 

 

5.0 Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 

 

 

 

5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Přijetí do 1.ročníku 60 0 

Nepřijetí do 1.ročníku 1 0 

Odklad povinné školní docházky  7 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 1 1 

Přestup  8 0 

Osvobození z předmětu 2 0 

Žádost o IVP 15 0 

Přijetí do ŠD 1 0 

 

 

 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 VŠ VŠ 

školní metodik prevence 1 VŠ VŠ 

 



 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  - - - 

školní speciální pedagog  - - - 

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce           0             2 0 

školní metodik 

prevence 

           

          0 
0 

 

1 

školní psycholog - - - 

školní speciální 

pedagog 

- - - 

 

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

a) výchovný poradce: Metodické semináře PPP 

b)   školní metodik prevence:  

   - metodické semináře  

   - kurz v projektu Kočičí zahrada - prevence pro žáky na 1.stupni  

      /Poradenské centrum    Brno Sládkova/ 

   - setkávání ŠMP ZŠ s okresním koordinátorem prevence 

    /Poradenské centrum Brno Sládkova /  

 

 

 

 

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): - 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné:  viz. 8.0 

 

 

6.3 Podpůrná opatření  

 Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

SVP 1. 1 PO3 

 2. 2 PO2,PO3 

 3. 4 PO1,PO2,PO2,PO3 

 4. 6 PO1,PO2,PO2,PO2,PO2,PO3 

 5. 2 PO3,PO3 

 6. 4 PO1,PO2,PO3,PO3 

 7. 6 PO1,PO1,PO2,PO2,PO2,PO3 



 8. 1 PO1 

 9. 1 PO3 

Autismus 7.,9. 1,1 PO3,PO3 

Kombinované vady 8. 1 PO4 

Celkem  30  

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem - - - 

 

 

 

 

 

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. ...  

 

 
 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - - 

Přírodní vědy 2 26 

Sport, TV, turistika - - 

Umělecké obory 3 30 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

- - 

Celkem 5 56 

 

 

 

8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Školní asistent 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16 -022/00 5 885 

Délka trvání projektu  2 roky 

Operační program  OPVV 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) jako žadatel 

Celková výše dotace  673.437,- Kč 



Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

 2016 

Stručný popis projektu  personální zajištění školy školním asistentem 

 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2017/18 

 

Školní metodik prevence: Mgr. L. Perka 

 

Podmínky školy: 
- celkem 11 tříd na 1. a 2. stupni 

- sdílení asistenti pedagoga ve třídách 

- projektové dny - spolupráce a činnosti propojením 1. až .9 třídy 

- spolupráce se zástupci  OSPOD Brno- střed 

- mimoškolní činnost v rámci školy, ŠD a dalších organizací pronajímajících si prostory školy 

/sport, umění/ 

- tabulka hodnocení chování sledovaná TU a měsíční hodnocení /současně i informace 

rodičům/ 

- podpora vedení školy a pedagogického sboru v oblasti prevence 

- dobrá součinnost komisí ve škole 

- možnosti výjezdů se žáky mimo školu /ŠvP a LVK, poznávací výlety, projekt Brno/ 

- dobré zapojení žáků do aktivit, činností a soutěží ve škole během roku      

 

Co se podařilo: 
- zaměřovat se na vztahy ve třídě a ve škole, hledat a řešit případné nežádoucí náznaky a 

projevy šikany 

- osobní zodpovědnost žáků na sociálních IT sítích 

- začal  projekt  Kočičí zahrada v 1.A 

- budování pocitu bezpečnosti ve škole a projekt „Bezpečně doma a ve škole“  pro všechny 

žáky  školy   

- pomoc novým TU při prvotní prevenci ve třídě 

- další propojování spolupráce formou projektů mezi žáky na 1. a 2. stupni 

- tabulka hodnocení chování sledovaná TU a měsíční hodnocení /pro podklady na udělovaní 

kázeňských opatření                    

                                                                                                        ve čtvrtletích/  

- přítomnost rodičů i zástupců OSPOD na výchovných komisích 

- podpora neúspěšných žáků /doučování/ 

- spolupráce rodičů při eliminaci pozdních příchodů žáků 

- sběrové akce   

- vyloučení používání mobilů ve škole  

 

Co se nám nedaří:  spolupráce rodičů  v případě častého zapomínání šk.pomůcek a úkolů na 

2.stupni 

 

 



Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 

106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve 

znění pozdějších předpisů, za šk. rok 2017/2018 

 

 V souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999, o svobodném přístupu 
k informacím, podle kterého každý povinný subjekt musí o své činnosti v oblasti 
poskytování informací předkládat zákonem stanovené údaje, předkládá Základní 
škola Brno, nám. Míru 3, příspěvková organizace tuto „Výroční zprávu za šk. rok 
2017/2018“. 
 

a) počet písemně podaných žádostí o informace 0 

počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu, ve věci přezkoumání zákonnosti 
rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace  

0 

přehled všech výdajů, vynaložených v souvislosti se soudními řízeními o právech a 
povinnostech podle tohoto zákona včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a 
náklady na právní zastoupení: 

0 

d) výčet poskytnutých výhradních licencí a odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní 
licence 

0 

e) počet stížností podaných dle § 16a zákona, včetně důvodů jejich podání a stručný 
popis způsobu jejich vyřízení 

0 

f) další informace vztahující se k uplatňování zákona 0 

 Dle § 17 zákona mohou povinné subjekty v souvislosti s poskytováním informací požadovat finanční 

úhradu, a to do výše, která nesmí přesáhnout náklady s vyřízením žádosti spojenými.  

Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která 
nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním 
informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání 
informací.  

Výše úhrady za poskytování informací za písemně podané žádosti činí: 0 Kč  

Pokud jsou podané ústní nebo telefonické žádosti o poskytnutí informace vyřízeny bezprostředně s 
žadatelem ústní formou, nejsou evidovány a není uplatňován žádný poplatek.  

Počet těchto žádostí není dle ustanovení § 13 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění 
součástí výroční zprávy o poskytnutí informací.  

Informace jsou občanům sdělovány prostřednictvím webových stránek, vyvěšením na dveřích školy a 
jinými způsoby. 

Výroční zpráva bude zveřejněna v elektronické podobě na webových stránkách školy.  

V Brně dne 31. 8. 2018   Mgr. Kateřina Julínková 
     ředitelka školy 
 

 


