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Část  I. 

Základní charakteristika školy 

a. Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 

Zřizovatel školy:  Město Blansko, okres Blansko 

Ředitel školy:   RNDr. Pavel Nezval 

Součásti školy:   Základní škola T. G. Masaryka 

     Školní družina 

     Školní jídelna 

Telefon:    516418320 

Fax:    516419702 

E-mail:    zstgm@zstgm.cz 

Stránky školy:  www.zstgm.cz 

 

 

b. Úplné školy   

Školní rok  

2015/2016 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 

na třídu 

1.stupeň 15 5 348 23,20 

2.stupeň 10 4 247 24,70 

Celkem 
25 9 595 23,80 

   

 

c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku:  67 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích):  16,21 

 
d. Školská rada: ANO 

 

e. Zvolený vzdělávací program  

Vzdělávací  program Název V ročníku 

ŠVP ZV Se školou do života 1. – 9. 

 

 
f. Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 5 143 5 /4,2 

 

Z činnosti školní družiny: 

Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Blansko měla v loňském školním roce pět oddělení s celkovou kapacitou 

156 dětí. Dětem se věnovalo pět pedagogických pracovníků s odborným vzděláním v oboru vychovatelství.  

Náplň výchovně vzdělávací činnosti dětí vycházela ze Školního vzdělávacího programu pro školní družinu a 

byla členěna na oblast odpočinkovou, výtvarnou, sportovní, dopravně zdravotní, přírodovědnou. Cílem ŠD byla 

relaxace dětí po vyučování, plnohodnotná náplň volného času, zdokonalování samostatnosti, poznávání nových 

věcí a také vytvoření nových přátelských vztahů. 

 

Každé oddělení mělo svůj vlastní program a zároveň po celý rok se zúčastnili všichni celodružinových akcí. 

 

Pravidelné akce: 

 Bruslení na zimním stadionu 

 Návštěvy dopravního hřiště 

 

 

 

mailto:zstgm@zstgm.cz
http://www.zstgm.cz/
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Nepravidelné akce: 

 Kino – pohádky 

 Přednáška dentální hygiena a péče o zuby 

 Soutěž Družina má talent 

 Podzimníčci – výroba domečků pro skřítky 

 Exkurze knihovna 

 Pravidelná návštěva blanenského muzea na aktuální výstavy – výstava loutek, velikonoční výstava, 

výstava tetování, výroba svíček,… 

 Mikuláš 

 Pečení perníčků 

 Návštěva kostela a prohlídka betlému 

 Kuličkiáda 

 Karneval na ledě 

 Kresba - portréty 

 Náštěva městské policie 

 Bowling 

 Kuželky 

 Balónky s přáním pro Ježiška 

 Exkurze městské policie 

 Exkurze Státní policie 

 Exkurze hasiči 

 Sportovní odpoledne  

 Výlet – Dům přírody a Kateřinská jeskyně 

 Military  

 Taneční maraton 

 

Za velmi vydařenou lze považovat poprvé uskutečněnou soutěž „Družina má talent“ inspirovanou známým 

televizním pořadem.  Děti ti vytvořily skupinky a samy si připravily vystoupení a mezi sebou soutěžily. 

Z pedagogického sboru byla vytvořena porota, která vybrala vítěze. Všechny soutěžící děti byly odměněny 

sladkou odměnou. Na akci se přišlo podívat i spousta rodičů. Dále musíme velice kladně hodnotit spolupráci 

s blanenským muzeem, které nám nabídlo celoroční vstupenku pro všechny děti na všechny konané výstavy 

během roku. Dále musíme ocenit ochotu místních hasičů a policie, kteří nám opět umožnili návštěvu jejich 

pracovišť spojenou se zajímavým výkladem.  
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Družina má talent 

 

 

Část II 

Údaje o pracovnících školy 

přepočtený počet / fyzický počet 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 41,4/43  100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 41,4/43  100/100  

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0  

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 1 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy: 1 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 15 

6.  Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 3 4 

35-50 let 1 16 

nad 50 let 3 9 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 7 30 

Rodičovská dovolená 0 4 
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7.  Údaje o dalším vzdělávání  pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Vzdělávání managementu školy 5 

Vzdělávání v oblasti ICT 30 

Jazykové vzdělávání 8 

Vzdělávání v oblasti enviromentální výchovy 1 

Vzdělávání v oblasti inkluze 12 

Oborové vzdělávání 7 

Činnostní učení 2 

Celkem 
65 

 

 

 

8. Romský asistent:    NE 

    Pedagogický asistent:  ANO   3 / 60 hod. 

 

 

 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo  Opakují 

1. 67 65 1 1 1 

2. 66 59 7 0 0 

3. 71 60 11 0 0 

4. 72 65 7 0 0 

5. 72 54 17 1 0 

Celkem za I. stupeň 348 303 43 2 1 

6. 81 43 36 2 1 

7. 59 31 27 1 1 

8. 52 20 31 1 0 

9. 55 13 42 0 0 

Celkem za II. stupeň 247 107 136 4 2 

Celkem za školu 595 410 179 6 3 

 

 

 

 

2.Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 0,6 

3 0 0,0 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016: 126, průměr na jednoho žáka: 0,21 

 

 

4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2015/16 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počty přijatých žáků 

 

10 6 15 36 9 0 
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5. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9.ročník 55 

nižší ročník 21 

Celkem 76 

 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2015/2016 neproběhlo na škole žádné šetření provedené Českou školní inspekcí.  

 

 

 

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 6 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016:  67 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2016/2017:  65 
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Část VI. 

Další údaje o škole 

Ve školním roce 2015/2016 dosáhla škola úspěchů zejména v následujících oblastech: 

1) Školy v přírodě 

 Třída Termín Místo Počet žáků 

1. 1. A 3. 5. – 6. 5. 2016 Tři Studně 21 

2. 1. B 26. 4. – 27. 4. 2016 Blansko - Češkovice 21 

3. 1. C 27. 4. – 28. 4. 2016 Blansko - Češkovice 21 

4. 2. A 2. 5. – 4. 5. 2016 RS Sloup 22 

5. 2. B 4. 5. – 6. 5. 2016 RS Sloup 17 

6. 2. C 23. 11. – 26. 11. 2015 Brno - Soběšice 21 

7. 3. A 14. 4. – 17. 4. 2016 Brno - Soběšice 22 

8. 3. B 9. 11. – 12. 11. 2015 Brno - Soběšice 22 

9. 3. C 8. 2. – 11. 2. 2016 Brno - Soběšice 16 

10. 4. A 2. 11. – 5. 11. 2015 Brno - Soběšice 24 

11. 4. B 25. 4. – 28. 4. 2016 Brno - Soběšice 17 

12. 4. C 3. 5. – 6. 5. 2016 Tři Studně 22 

13. 5. A 23. 5. – 27. 5. 2016 Baldovec 24 

14. 5. B 7. 12. – 10. 12. 2015 Brno - Soběšice 19 

15. 5. C 25. 4. – 29. 4. 2016 Tři Studně 22 

CELKEM 15   311 

 

Všechny školy v přírodě byly pozitivně hodnoceny jak samotnými žáky, tak jejich rodiči. V následujícím 

školním roce očekáváme opět velký zájem ze strany rodičů o tyto akce. 

 

2) Lyžařský výcvikový kurz a cyklistický kurz 

Termín Místo konání Typ kurzu Počet účastníků 

17. 1. – 22. 1. 2016 Karlov Lyžařský 35 

7. 2. – 12. 2. 2016 Horská chata Mečová Lyžařský 40 

22. 6. – 24. 6. 2016 Jedovnice Cyklistický 19 

CELKEM   94 

 
První kurz proběhl v Jeseníkách, v Karlově, na chatě Pod Kloboukem. Ubytování a stravování bylo na velmi 

dobré úrovni. Zúčastnilo se ho 35 přihlášených žáků: 7 žáků ze 7. C, 9 žáků z 8. B a 20 žáků z 9. ročníku. 

Personálně byl kurz zajištěn třemi kvalifikovanými instruktory z řad učitelů a kvalifikovanou zdravotnicí. Žáci 

byli rozděleni dle výkonnosti do čtyř lyžařských družstev. Výcvik probíhal za výborných sněhových podmínek 

na upravovaných svazích, dostupných na lyžích. Terén byl vhodný pro lyžaře a snowboardisty všech úrovní. 

Druhý kurz proběhl v Beskydech, v Horní Bečvě, na chatě Mečová. Ubytování a stravování bylo na velmi dobré 

úrovni. Zúčastnilo se ho 40 žáků. 8 žáků 5. ročníku, 15 žáků 6. ročníku a 17 žáků 7. ročníku. Personálně byl kurz 

zajištěn třemi kvalifikovanými instruktory z řad učitelů, jedním externím instruktorem a kvalifikovaným 

zdravotníkem. Žáci byli rozděleni dle výkonnosti do 4 družstev. Výcvik probíhal za výborných sněhových 
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podmínek na upravovaném svahu v lokalitě Sachova studánka, kam jsme denně dojížděli skibusy. 

Kurzy splnily svůj účel po všech stránkách. Žáci se zdokonalili v lyžařských (snowboardových) dovednostech, 

poznali se navzájem jinak než ve školních lavicích, strávili týden v organizovaném společenství, jehož pravidla 

se učili respektovat a strávili týden ve zdravém horském prostředí. Na kurzech nedošlo k žádnému úrazu. 
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Ve dnech 22. – 24. 6. 2016 se uskutečnil tradiční cyklistický kurz naší školy, kterého se zúčastnilo celkem 19 

žáků druhého stupně. Ubytování bylo zajištěno v Penzionu Niké v Jedovnicích. Cyklistický kurz proběhl bez 

jakýchkoliv problémů. Žáci trasu zvládli bez větších potíží, i když letos bylo dost velké teplo a trasy byly 

poměrně náročné, jelikož obsahovaly častá stoupání. Opět se prokázalo, že sportovně vedené děti různých 

ročníků si dovedou najít společnou zábavu. 
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3) Výuka náboženství  
V tomto školním roce zajišťovala výuku náboženství blanenská farnost. 

 

4) Mezinárodní spolupráce 
 

Projekt vzájemných setkání partnerských škol z Blanska, Komárna a Budapesti – „Trojsetkání“ 

Ve dnech 29. až 31. května 2016 se v prostorách ZŠ T. G. Masaryka uskutečnil s finanční podporou Města 

Blanska již 8. ročník tradičního Trojsetkání. Této sportovní události se kromě žáků naší školy zúčastňují také 

žáci ze ZŠ J. A. Komenského z Komárna a Batthyány Ilona Általános Iskoly z Budapešti. V letošním roce 

poměřilo své síly přibližně 50 našich sportovců a 80 zahraničních hostů.  

Výpravy ze Slovenska a Maďarska dorazily do Blanska 29. května odpoledne. Celé setkání začalo prohlídkou 

našeho města a příjemným posezením u večerního ohně. V pondělí 30. května se hned od rána rozběhly atletické 

soutěže a později se přidaly i kolektivní hry. Soutěžilo se v běhu na krátkou a dlouhou trať, skoku do dálky a 

stolním tenisu. Družstva změřila svoje síly ve štafetovém běhu, fotbalu, přehazované, basketbalu a florbalu. 

Blanenskou specialitou byla soutěž ve skákání přes švihadlo. Počasí sportu přálo, atmosféra na jednotlivých 

sportovištích byla skvělá, stejně jako sportovní výkony našich i zahraničních studentů. Žáci se při soutěžích 

bavili a diváci nadšeně fandili. Podvečerní vyhlášení výsledků a předání cen uzavřelo tento náročný den. Kromě 

sportovců byli oceněni i vítězové výtvarné a angličtinářské soutěže. 

V úterý se hostující studenti se svými učiteli zajeli podívat do Moravského krasu, kde navštívili Horní můstek 

Macochy a jeskyni Balcarku, a tím ukončili letošní Trojsetkání. Se starými i novými známými a kamarády se 

budeme těšit na shledání v příštím roce v Budapešti. 
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Projekt ERASMUS + 
V tomto školním roce ukončila naše škola již čtvrtý cyklus projektu s našimi partnery z Německa, Bulharska, 

Rumunska a Turecka v rámci mezinárodní spolupráce škol ERASMUS + Projekt byl zaměřen na postoje a 

hodnoty žáků a byl koncipován jako dvouletý, přičemž každý měsíc školního roku proběhla jedna aktivita. 

Podrobné informace o projektu a jeho výstupech lze získat na webových stránkách projektu: 

http://www.valuesatschool.eu 

 

5) Přehled soutěží a umístění žáků školy 
Vzhledem k velkému množství soutěží, kterých se naše škola účastní, jsou v následujícím přehledu uvedeny 

pouze ty, na nichž naši žáci dosáhli výrazného úspěchu. 

 

Název soutěže Datum konání Počet účastníků Umístění 
Přespolní běh Lysice 1. 10. 2015 14 1 x 2. místo 

Okresní kolo konverzace v NEJ 10. 2. 2016 4 1 x 1. a 1 x 2. místo 

Okresní přebor v basketbalu – 

starší žáci 

18. 2. 2016 8 2. místo 

Okresní přebor v basketbalu – 

starší žákyně 

10. 3. 2016 6 2. místo 

Pohár rozhlasu 26. a 27. 4. 2016 31 Starší žáci 1. místo 

Okresní přebor v přehazované – 

starší žákyně 

6. 5. 2016 8 3. místo 

Okresní kolo – Mladý zahrádkář 20. 5. 2016 6 1 x 2. místo 

Trojsetkání Blansko 30. 5. 2016 50 17 x 1. místo, 20 x 2. 

místo, 8 x 3. místo 

Výtvarná soutěž – Blansko 

mým očima 

30. 5. 2016 6 1 x 1. místo 

Výtvarná soutěž – Stromová 

víla 

4. 11. 2016 51 1 x 1. místo 

Krajské kolo štafetového běhu 10. 5. 2016 4 2. místo 

Pohár krále Jiřího z Kunštátu 3. 6. 2016 8 4 x 2. místo, 3 x 3. 

místo 
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6) Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

1. Anglický jazyk 3 51 

2. Německý jazyk 1 16 

3. Rukodělný kroužek 3 44 

4. Dopravně – zdravotnický kroužek 1 11 

5. Pěvecký sbor 1 24 

6. Dyslektický kroužek 1 6 

7. Pohybové hry – sportovní kroužek 3 59 

8. Zdravotní Tv 1 11 

9. Dramatika 1 8 

CELKEM  17 230 
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Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Příjmy v Kč 

číslo  ukazatel skutečnost skutečnost vývojový 

řádku   2014 2015 ukazatel 

    1 2 3=2/1 

1 Státní dotace ( prostředky od KÚ) 20421000,00 21165900,00 1,04 

2 
Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., 

aj.)   2772000,00 2899000,00 1,05 

3 
Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců 

(MŠ,ŠD) 189000 225750,00 1,19 

4 Příjmy z doplňkové  činnosti 431185,50 478276,00 1,11 

5 Ostatní příjmy     2844954,46 5412797,00 1,90 

6           v tom: - čerpání fondu odměn 0,00 65000,00 0,00 

7                      -  čerpání rezervního fondu                  0,00 99309,90 0,00 

8                     -  tržby za stravné                        2342033,00 2673359,00 1,14 

9                     -  projekt Trojsetkání, dotace města 20000,00 16688,00 0,83 

10                     -  projekt COMENIUS (ERASMUS+)                 59534,56 300882,41 5,05 

11                     - projekt Češi - Němci 18000,00 35000,00 1,94 

12                     - projekty ESF                48240,00 492832,00 10,22 

13                     - přeplatek za teplo                99256,00 87514,00 0,88 

14                         

15     

16 PŘÍJMY CELKEM ( součet ř. 1 až 5 ) 26658139,96 30181723,21 1,13 
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Výdaje v Kč 

číslo  ukazatel skutečnost  skutečnost  vývojový 

řádku   2014 2015 ukazatel 

    1 2 3=2/1 

1 Investiční výdaje  0,00 0,00 0,00 

2 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ) 5870433,97 6559812,61 1,12 

3 Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ celkem 20600660,00 23621910,60 1,15 

4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců 14683155,00 15156000,00 1,03 

 v tom: fond odměn 0,00 65000,00 0,00 

5           prostředky na OPPP                                                105000,00 113900,00 1,08 

9          odvody  5200115,00 5373956,17 1,03 

13          ostatní neinvestiční výdaje 601505,00 587043,83 0,98 

14          z toho: učebnice 237087,00 222134,83 0,94 

15                     učební pomůcky 101837,00 88856,00 0,87 

16                     plavecký výcvik 44480,00 47250,00 1,06 

17                     další vzdělávání  47083,00 39405,00 0,84 

18                     zákonná náhrada PN 47895,00 49817,00 1,04 

19                     cestovné 87168,00 98417,00 1,13 

20         účelové dotace 10700,00 2391010,60 223,46 

21     

22     

23     

24     

25     

26 VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1, 2 a 3) 26471093,97 30181723,21 1,14 
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Část VIII. 

Poradenské služby v základní škole 

 
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 

a)  počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 Kvalifikační studium 

výchovného poradenství 

VŠ 

školní metodik prevence 1 Kvalifikační studium pro školní 

metodiky protidrogové prevence 

a prevence soc. pat. jevů  

VŠ 

školní psycholog 1 Psychologie VŠ 

 

b)  věková struktura 

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

výchovný poradce - 1 1 / 0 

školní metodik prevence - - 1 / 0 

školní psycholog 1 - - 

 

2. Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

SVPU 1., 3., 8. 3 

Celkem  3 

 

Hodnocení činnosti v oblasti poradenských služeb ve škole 

 

Psychologické poradenství 

V průběhu školního roku 2015/2016 bylo se žáky pracováno jak skupinově v rámci  třídních kolektivů, tak skrze 

individuální péči. Práce zaměřená na zlepšování vzájemných vztahů, pozitivní atmosféry, interakce a kooperace 

probíhala především ve třídách 3. B, 5. B, 6. B a 8. B. Ve třídě 3. B probíhaly rovněž intervence zaměřené 

na snižování agresivity žáků. V některých třídách na obou stupních byla na žádost pedagogů prováděna sociometrie 

tříd, a to především kvůli prevenci šikany. Na základě této diagnostiky byla volena další práce se třídami. Z hlediska 

individuální péče šlo hlavně o opakované řešení výchovných a kázeňských problémů, výukových potíží, osobních 

problémů či problémů žáka s poruchou autistického spektra. Několik žáků docházelo v průběhu celého školního roku 

na individuální pohovory v pravidelných týdenních intervalech. Docházelo rovněž k šetření podezření na šikanu, která 

byla uskutečňována většinou za účasti výchovné poradkyně či jiného svědka. V tomto případě se jednalo zejména o 

žáky z 3. B, 5. B. 8. B a 9. A. Většina těchto šetření vedla ke kázeňským opatřením ve spolupráci s vedením školy. 

Dále bylo šetřeno podezření na krádež mobilního telefonu. K závažnějším problémům patřilo vyšetřování 

kyberšikany. Konzultace probíhaly také s rodiči, kdy byly řešeny výchovné, vzdělávací, ale i osobní problémy dětí. 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Další oblastí zájmu školního poradenského pracoviště byli žáci s poruchami pozornosti a specifickými poruchami 

učení. Ve školním roce 2015/2016 bylo na naší škole vzděláváno 113 žáků, u kterých byla na základě vyšetření 

v pedagogicko-psychologických poradnách doporučena v menší či větší míře zohlednění nebo podpůrná opatření. 

Z tohoto počtu bylo 24 žáků se zdravotním postižením a z nich 9 bylo vzděláváno podle individuálního vzdělávacího 

plánu. Ve třídě 1. A, 3. B a 8. B pomáhali při výuce asistenti pedagoga. V rámci péče o tyto žáky probíhaly náslechy 

školní psycholožky v hodinách a následné konzultace s jednotlivými pedagogy a rodiči. Na základě takto získaných 

informací bylo možné navrhnout změny ve způsobu pedagogického vedení a domácí přípravy žáků. Pokračovala i 

reedukace poruch učení v rámci výuky českého jazyka pro žáky třetího a čtvrtého ročníku. Pro žáky z 5. ročníku byl 

zaveden dyslektický kroužek. Individuálně byl také prováděn orientační screening některých žáků, na základě kterého 

byla v některých případech doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny. 
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Práce se žáky s výchovnými a výukovými problémy 

Pokud se u žáků vyskytly výukové a výchovné problémy, řešili je vyučující ve spolupráci s rodiči, školní 

psycholožkou a výchovnou poradkyní. Nejzávažnější a opakovaná porušení školního řádu u žáků byla předmětem 

jednání výchovných komisí, které se sešly dvakrát. Bylo projednáváno především nevhodné chování vůči spolužákům 

a vyučujícím. 

 

Kariérové poradenství 

V oblasti kariérového poradenství bylo zajištěno předávání informací a propagačních materiálů o středních školách v 

regionu a o akcích, které pro budoucí studenty pořádají. V rámci vyučovacích hodin pracovní výchovy se žáci 8. a 9. 

ročníku dozvěděli o systému středních škol a náplni jednotlivých oborů. Žáci 8. ročníku se zúčastnili besedy k volbě 

povolání v poradenském středisku na Úřadu práce v Blansku. V měsíci prosinci proběhlo vyšetření k volbě povolání u 

žáků 9. ročníku v Oblastní pedagogicko-psychologické poradně Vyškov, pracoviště Blansko. V tomto měsíci byly 

zorganizovány i konzultace se zástupci středních škol pro rodiče. Výchovný poradce aktivně pomáhal žákům 9. 

ročníků při zpracování přihlášek, zápisových lístků a při případném řešení odvolání. Během školního roku se žáci 9. 

ročníku účastnili projektu „Podpora elektrotechnického vzdělávání“ formou Technické olympiády, pod záštitou SŠ 

Tega Blansko. 

 

Spolupráce s dalšími organizacemi 

V tomto školním roce probíhala úzká spolupráce s Oblastní pedagogicko-psychologickou poradnou Vyškov, 

pracoviště Blansko a Boskovice. Společně byla vyhodnocena péče o žáky, zařazené do speciálního vzdělávání, 

výchovná poradkyně a psycholožka se dvakrát účastnily metodického setkání výchovných poradců, které 

organizovala blanenská pobočka poradny. V rámci dalšího vzdělávání byly výchovnou poradkyní a školní 

psycholožkou absolvovány kurzy, které souvisely s novými zákonnými úpravami pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami. 
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