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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 

E-mail:    zstgm@zstgm.cz 

Stránky školy:  www.zstgm.cz 

 

 

b. Úplné školy   

Školní rok  
2018/2019 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 
na třídu 

1.stupeň 14 5 311 22,21 

2.stupeň 12 4 274 22,83 

Celkem 
26 9 585 22,50 

   

 

c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 40  

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu 15 (učitelé v přepočtených úvazcích):   
 
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 6 168 6 /5,2 

 

Z činnosti školní družiny: 
Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Blansko fungovala ve školním roce 2018/2019 celkem v šesti odděleních. 
Školní družinu navštěvovaly děti od 1. do 5. třídy. 
Práce s dětmi probíhala nejen v jejich kmenových třídách, ale například i na školním hřišti, zimním stadionu 
nebo dopravním hřišti. Pro děti byly připravené zájmové, rekreační i odpočinkové činnosti. Každý měsíc od září 
do června si vychovatelé v jednotlivých odděleních pro děti připravovali individuální akce jako např. sportovní 
odpoledne se šipkovanou, návštěva knihovny a galerie města Blanska, návštěva muzea Blanenska s výstavou na 
téma „Igráček“, vánoční i velikonoční dílny. Přijelo i „mobilní planetárium“ se svým poutavým výukovým 
programem, proběhla návštěva místní hasičské stanice, den deskových her, korálková dílna, návštěva solné 
jeskyně, malování na chodník a mnoho dalších aktivit , které dětem zpestřily pobyt v družině a pomohly navázat 
a prohloubit vztahy dětí z různých tříd a věkových skupin. 
Novinkou letošního školního roku byl družinový „Karneval“ v Katolickém domě. Nejednalo se pouze o zábavné 
odpoledne s pestrým programem, ale i o charitativní akci. Výtěžek z prodeje výrobků dětí z 1. stupně, 
občerstvení a dobrovolného vstupného jsme věnovali sdružení na vlastních nohou „Stonožka“. Akce se vydařila, 
a tak nás čeká v příštím roce další ročník.  
Práci vychovatelů lze hodnotit velmi pozitivně. Dětem se snažili vytvořit příjemné, kamarádské prostředí, 
jednotlivými činnostmi jim obohatili a zpříjemnili čas strávený mimo domov po skončení vyučování. 

mailto:zstgm@zstgm.cz
http://www.zstgm.cz/
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Část II 

Údaje o pracovnících školy 

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

Celkový počet učitelů 39/39 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 39/39 100/100  

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 0  

3. Počet učitelů s odbornou  kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 1 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy: 1 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 16 

6.  Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 2 

35-50 let 1 16 

nad 50 let 3 16 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 6 35 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

 

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

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Vzdělávání managementu školy 8 

Vzdělávání v oblasti společného vzdělávání 1 

Oborové vzdělávání 4 

Jazykové vzdělávání 1 

Celkem 
14 

 

 

 

8. Romský asistent:    NE 

    Pedagogický asistent:  ANO   10 / 185 hod. 
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Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo        Neprospělo  Opakují 

1. 40 39 1 0 0 

2. 66 64 2 0 0 

3. 69 52 17 0 0 

4. 72 56 16 0 0 

5. 64 46 18 0 0 

Celkem za I. stupeň 311 257 54 0 0 

6. 72 37 35 0 0 

7. 71 43 28 0 0 

8. 61 28 31 2 1 

9. 70 28 42 0 0 

Celkem za II. stupeň 274 136 136 2 1 

Celkem za školu 585 393 190 2 1 

 

 

 

 

2.Snížený stupeň z chování: 
Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,3 

3 0 0,0 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2018/2019: 116, průměr na jednoho žáka: 0,2  

 

 

4.Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2018/19 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 
4 leté studium 6 leté studium 8 leté studium    

Počty přijatých žáků 

 

22 12 8 42 7 0 

 

 

 

5. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 70 

nižší ročník 21 

Celkem 91 

 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2018/2019 neproběhlo na škole žádné šetření provedené Českou školní inspekcí.  
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Část V 

Rozhodnutí ředitele 

 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O odkladu povinné školní docházky podle § 37 4 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 1 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/2019:  41 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020:  68 

 

Část VI. 
Další údaje o škole 

Ve školním roce 2018/2019 dosáhla škola úspěchů zejména v následujících oblastech: 
1) Adaptační pobyty 

 Třída Místo Počet žáků 

1. I. B Blansko Češkovice 18 

2. II. A Tři Studně 21 

3. II. C Brno Soběšice 20 

4. III. A Baldovec 24 

 5. III. B Brno Soběšice 19 

6. III. C Brno Soběšice 20 

7. IV. A Tři Studně 23 

8. IV. B Brno Soběšice 18 

9. V. A Praha 21 

10. V. B Praha 21 

11. V. C Praha 19 

12. VI. B Tři Studně 21 

13. VI. C Praha 20 

CELKEM   250 

 

Všechny adaptační pobyty 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, cyklistický kurz a další aktivity 

Termín Místo konání Typ kurzu Počet účastníků 

6. 1. – 11. 1. 2018 Karlov Lyžařský 54 

17. 2. – 22. 2. 2018 Horská chata Mečová Lyžařský 55 

19. 6. – 21. 6. 2018 Jedovnice Cyklistický 21 

CELKEM   130 
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LVK – 1. kurz 

LVK pro žáky 8. a 9. ročníku byl letos doplněn žáky ze 6. B, neboť na kurz 6. a 7. ročníků se přihlásilo více 
žáků, než jaká je kapacita chaty v Beskydech. Přes naše obavy se tato skutečnost na průběhu kurzu nijak 
neprojevila. Jeseníky opět nezklamaly. Sněhové podmínky, strava a ubytování na osvědčené chatě Jitřenka plně 
vyhovovaly našim potřebám. 45 žáků bylo z 8. a 9. tříd, 9 ze 6.B. Tři instruktoři byli učitelé, dva externí. Za 
zdravotní stránku odpovídala kvalifikovaná zdravotnice. Žáci byli rozděleni do pěti družstev. Někteří měli lyže i 
snowboard a během kurzu jim bylo umožněno zdokonalovat se v obojím. Došlo k jednomu drobnému úrazu. 
 

 
 

 
LVK – 2. kurz 

Chata Mečová nás opět hostila výtečně. Sněhové podmínky na přilehlém vleku byly velmi dobré.     Zúčastnilo 
se 55 žáků.  1 žák 4. ročníku, 2 žáci 5. ročníku, 21 žáků 6. ročníku a 31 žáků 7. ročníku.      O žáky se staralo 5 
instruktorů.  3 učitelé, dva externí instruktoři. Na zdravotní stav dohlížela kvalifikovaná zdravotnice. Na základě 
svých schopností byli žáci rozděleni do pěti družstev. Smíšená družstva(lyže-snowboard) vedli instruktoři 
s odpovídající kvalifikací. Jeden drobný úraz a ojedinělá méně závažná onemocnění neohrozily průběh kurzu. 
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Cyklistický kurz 

Cyklistický kurz proběhl ve dnech 19. – 21. 6 2019. Ubytování jsme byli v penzionu Niké v Jedovnicích. Během 
kurzu jsme ujeli cca 115 km, převážně v terénu. Poznali jak části v severní, tak i ve střední části Moravského 
krasu. Kurzu se zúčastnilo celkem 21 žáků. 
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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 5. – 7. 5. 2019 se na Základní škole TGM Blansko uskutečnil již 12. ročník Trojsetkání, tradiční 
mezinárodní akce, kterou finančně podporuje město Blansko z dotačního programu mezinárodní spolupráce. Na 
školním hřišti se sešli sportovci a učitelé ze tří základních škol: ZŠ J. A. Komenského Komárno, Batthyány 
Iskoly Budapešť a ZŠ TGM Blansko, aby poměřili své sportovní dovednosti. Blanenskou školu reprezentovalo 
90 žáků, z Komárna přijelo 42 soutěžících, z Budapešti 40 sportovců. Akce se účastnili žáci 1. – 8. tříd, kteří byli 
rozděleni do jednotlivých kategorií. 
Letošní Trojsetkání spolu s ředitelem blanenské školy RNDr. Pavlem Nezvalem zahájil v pondělí ráno i starosta 
města Blanska Ing. Jiří Crha a vedoucí školského odboru Mgr. et Mgr. Petra Skotáková.  
Žáci soutěžili v atletice, v míčových hrách, ale i v přeskoku přes švihadla.  V atletice se žáci utkali v běhu na 60 
m a na 200 m, a to vždy ve čtyřech kategoriích – mladší chlapci, mladší dívky, starší chlapci, starší dívky. Další 
disciplínou byl skok do dálky, opět ve stejných kategoriích. Sportovci poměřili své síly i na delších běžeckých 
tratích. Mladší chlapci v běhu na 1000 m, starší na 1500 m, dívky běžely 600 m a 800 m. Poslední běžeckou 
disciplínou byly smíšené štafety 4 x 60 m a 4 x 200 m. Současně s atletikou se v tělocvičnách školy konaly 
zápasy ve stolním tenisu, soutěžili chlapci i dívky ve dvouhrách i čtyřhrách, a žáci také skákali přes švihadlo. 
Odpolední program byl věnován především kolektivním sportům. Mladší i starší chlapci se utkali ve fotbalu a 
florbalu, mladší i starší dívky sehrály utkání v přehazované. Pak následovaly basketbalové zápasy smíšených 
družstev. 
Každá škola vynikala v jiné disciplíně. V kolektivních sportech byli úspěšní především naši florbalisté a mladší 
fotbalisté, slovenští sousedé excelovali v míčových hrách, maďarským soupeřům se podařilo umístit na prvních 
příčkách ve smíšených štafetách. Našim žákům se nejvíce dařilo v atletice, především v běhu na 60 m a v bězích 
na delší tratě, dívky byly úspěšné i ve skoku do dálky, povedly se nám zápasy ve stolním tenisu i skákání přes 
švihadlo.  
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Přehled umístění žáků ZŠ TGM Blansko v jednotlivých disciplínách 

Disciplína 1. místo 2. místo 3. místo 

Dálka 2 4 - 

Běh 60 m 3 3 1 

Běh 200 m - 2 2 

Delší tratě 3 1 1 

Štafetový běh - 1 1 

Švihadla 2 2 1 

Stolní tenis 2 2 - 

Celkem 12 15 6 

 

Přehled umístění žáků ZŠ Komárno v jednotlivých disciplínách 

Disciplína 1. místo 2. místo 3. místo 

Dálka - - 3 

Běh 60 m - 1 2 

Běh 200 m 2 1 1 

Delší tratě - 2 1 

Štafetový běh - 1 1 

Švihadla 1 2 2 

Stolní tenis 2 1 1 

Celkem 5 8 11 

 

Přehled umístění žáků ZŠ Budapešť v jednotlivých disciplínách 

Disciplína 1. místo 2. místo 3. místo 

Dálka 2 - 1 

Běh 60 m - 1 1 

Běh 200 m 2 1 1 

Delší tratě 1 1 2 

Štafetový běh 2 - - 

Švihadla 1 - 1 

Stolní tenis - 1 3 

Celkem 8 4 7 

 

Z výše uvedených tabulek je zřejmé, že žáci ZŠ TGM Blansko byli v jednotlivých sportovních disciplínách 
úspěšní a velmi dobře reprezentovali svou školu.  
Přestože celý den byla poměrně velká zima, školní hřiště zaplnili ostatní žáci školy, kteří přišli své spolužáky 
podpořit a povzbudit je. 
Nesoutěžilo se však jen ve sportu, v jednotlivých školách předcházela i výtvarná část. Úkolem žáků bylo 
výtvarně zpracovat některou z místních pověstí. Žáci byli rozděleni do kategorií - 1. kategorie (6-8 let), 2. 

kategorie (9-11 let), 3. kategorie (12-15 let). Komise složená z učitelů jednotlivých škol měla nelehkou situaci 
při rozhodování, neboť všechny výtvarné práce byly velmi zdařilé. Ve výtvarné části byli úspěšní zejména naši 
žáci a děti z Komárna. 
 

Přehled umístění škol ve výtvarné soutěži 
 1. místo 2. místo 3. místo 

ZŠ Blansko 2 1 1 

ZŠ Komárno  - 1 - 

ZŠ Budapešť - - 2 

 

Celý den plný zábavy a sportu byl završen předáním diplomů a pohárů za sportovní disciplíny i za výtvarnou 
část. V úterý naši slovenští a maďarští přátelé navštívili Macochu a podívali se i do Sloupsko-šošůvských 
jeskyní. Žáci i učitelé si sportovní den užili a už se těší na další setkání, které se uskuteční v roce 2020 

v Budapešti. 
 



Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 

Strana 9          z celkového počtu 17 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 

Strana 10          z celkového počtu 17 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko, Rodkovského 2 

Strana 11          z celkového počtu 17 

Projekt výměnných pobytů s německou školou v Darmstadtu 

Základní škola Tomáše Garrigua Masaryka Blansko už 15. rokem pokračuje v tradici výměnných pobytů 
s partnerskou školou v Německu za podpory Česko-německého fondu budoucnosti. Letos začátkem dubna 2019 
navštívilo deset žáků druhého stupně společně s vyučujícími německého jazyka naši spřátelenou školu 
Stadtteilschule Arheilgen v Darmstadtu. Zúčastnění společně pracovali na projektu s názvem Das machen wir in 

unserer Freizeit – Takhle trávíme náš volný čas. Kromě toho na ně čekal zajímavý program, který pro ně 

připravili nejenom vyučující, ale i hostitelské rodiny. Již nyní se těšíme na návštěvu našich německých partnerů, 
která se uskuteční v květnu 2020 v Blansku. 

Kateřina Stejskalová, 7. A: 
Psaní projektu o volném čase se mi moc líbilo. Mohli jsme si s Mertenem pěkně popovídat a zároveň jsem si 
procvičila dva cizí jazyky. Když jsme si nerozuměli v němčině, domluvili jsme se v angličtině. Byla to zajímavá 
zkušenost mluvit celý týden cizím jazykem a jsem ráda, že jsem si našla nové přátele, se kterými jsem dodnes 

v kontaktu. 

Daniela Ondrová, 8. A: 
Ve škole jsme navštívili hodinu angličtiny. Jsem ráda, že u nás nemáme dvouhodinové hodiny jako 
v Darmstadtu. Soustředit se po takovou dobu by bylo náročné. Také mě překvapilo, že o přestávkách chodí na 
školní dvůr a nesmí zůstávat ve třídě. Ve škole nesměli používat žádná elektronická zařízení, tedy ani mobily.  
Julie Kouřilová, 8. C: 
Nejlepší zážitek z celého pobytu v Německu byl pro mě výlet do Frankfurtu. Navštívili jsme centrum města, 
mrakodrap, letiště, pluli jsme lodí po Mohanu. Nejvíce se mi ovšem líbila vyhlídka z mrakodrapu Maintower. 

Byl to můj první výlet na mrakodrap. Ve volném čase jsme se většinou domluvili se všemi a vyrazili někam 
společně. Byli jsme například na bowlingu nebo v lanovém centru Kletterwald. 
Denisa Veselá, 8. C: 
Poznala jsem výměnné partnery i ostatních Čechů, kromě práce na projektu jsme hráli i různé poznávací hry. Byl 
to fajn nápad. Odpoledne jsme šli i s ostatními na bowling, kde jsme se skamarádili. 
Adéla Ondrová, 8. A: 
V Německu jsem si to hlavně užila díky Emě a Idě a celé jejich rodině, která se o nás celý týden starala a 
seznámila nás s několika německými specialitami.  
Vojtěch Pavlík, 8. C: 
Rodina měla vymyšlený pěkný program - navštívili jsme automobilku Opel, kino a bowling. Práce na projektu 
v německé škole byla zajímavá. Mohl jsem s dětmi mluvit jak německy, tak anglicky, což bylo dobré. 
Samozřejmě mi to občas dělalo problémy. Velmi se mi líbil výlet do velkého německého města Frankfurt. 
Jan Opletal, 7. A: 

Ve středu jsme jeli do Frankfurtu nad Mohanem. Na tento den jsem se osobně těšil nejvíc. Mám rád letadla a 
nemohl jsem se dočkat návštěvy vyhlídkové terasy na frankfurtském letišti. Také jsme si prošli centrum města, 
vyjeli jsme na Maintower. Byl to úžasný zážitek, dívat se z obrovské výšky na celý Frankfurt.  
Adam Šebek, 8. C: 
Výměnný pobyt pro mě byl určitě přínosný. Mohl jsem si zkusit mluvit s rodilými Němci, poznal jsem nové 
prostředí a nové lidi, získal jsem nějaké nové cenné informace. Celkově jsem si to užil a takovou zkušenost bych 
určitě doporučil. 
Nikola Burgerová, 7. C: 
Tomuto pobytu nemůžu nic vytknout. Je velice zajímavé uplatnit a vyzkoušet si konverzaci v cizím jazyce. 
Teprve na těchto pobytech jsem si uvědomila, jak je důležité ovládat cizí jazyk. Přijde mi také jako dobrá 
zkušenost poznat německé zvyky a tradice.  

Eva Nejezchlebová, 7. C: 
Myslím si, že je dobře, že škola pořádá takové výměnné pobyty. Dozvěděla jsem se mnoho informací. I přes to, 
že jsem bydlela u rodiny, která mluvila i slovensky, tak jsem něco z němčiny pochytila. A také mě němčina 
začala více bavit. Celý pobyt jsem si užila a velice se mi líbil. 
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Hotové projekty na téma Das machen wir in unserer Freizeit 

 

 
 

Společné foto na frankfurtském mrakodrapu Maintower 
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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 
Okresní kolo olympiády v českém 
jazyce 

29.1.2019 1  4. místo 

Okresní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce 

6.2.2019 2 2 x 3.místo 

Okresní kolo konverzační soutěže 
v německém jazyce 

8.2.2019 4 1 x 1.místo, 2 x 2.místo 

Okresní kolo basketbalu chlapců 21.2.2019 9 1.místo 

Výtvarná a literární soutěž „Ke 
kořenům“ 

24.2.2019 22 výtvarných a 11 
literárních prací 

2 x 1.místo, 1 x 2.místo,    
2 x 3.místo 

Okresní kolo basketbalu dívek 27.2.2019 7 1.místo 

Kunštátská laťka 20.3.2019 10 1 x 1.místo, 1 x 2.místo 

Krajské kolo basketbalu chlapců 22.3.2019 11 2.místo 

Literární soutěž „Píši, tedy jsem“ 29.3.2019 2 1 x 2.místo 

Výtvarná soutěž „Mé toulky 
přírodou“ 

29.3.2019 9 1 x 1.místo, 1 x 2.místo,   
1 x 3.místo 

Krajské kolo basketbalu dívek 5.4.2019 9 1.místo 

Výtvarná soutěž „Příroda naostro“ 12.4.2019 54 1 x 1.místo, 2 x 2.místo,   
1 x 3.místo 

Okresní kolo ve volejbalu dívek 16.4.2019 7 2.místo 

Okresní kolo v malé kopané 24.4.2019 9 2.místo 

Krajské kolo v malé kopané 26.4.2019 9 4.místo 

Výtvarná soutěž Městské knihovny 6.5.2019 8 1 x 3.místo 

Okresní kolo dopravní soutěže 
mladých cyklistů 

23.5.2019 12 1 x 3.místo 

 

 

 

 

 

 

6) Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

1. Anglický jazyk 2 31 

2. Německý jazyk 1 10 

3. Francouzský jazyk 1 7 

4. Sportovní kroužek 1 12 

5. Zumba 1 16 

CELKEM  6 76 
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Část VII. 
Základní údaje o hospodaření školy 

 

Příjmy v Kč 

číslo  ukazatel skutečnost skutečnost vývojový 

řádku   2017 2018 ukazatel 

    1 2 3=2/1 

1 Státní dotace ( prostředky od KÚ) 25929737,00 30484131,00 1,18 

2 

Dotace od obce - provozní výdaje (ener., mat., služ., 
aj.)   2986000,00 3016000,00 1,01 

3 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců 
(MŠ,ŠD) 281600,00 316200,00 1,12 

4 Příjmy z doplňkové  činnosti 407392,50 482527,00 1,18 

5 Ostatní příjmy     4395830,78 4147527,55 0,94 

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

7                      -  čerpání rezervního fondu                  0,00 157779,90 0,00 

8                     -  tržby za stravné                        2762181,00 2858034,00 1,03 

9                     -  projekt Trojsetkání, dotace města 17000,00 18000,00 1,06 

10                     -  projekt ERASMUS+                 24612,00 182866,60 7,43 

11                     - projekt Češi - Němci 43350,00 19908,00 0,46 

12                     - projekt ESF Šablony III                593830,00 684343,05 1,15 

13                     - přeplatek za teplo                96156,49 0,00 0,00 

14                         

15     

16 PŘÍJMY CELKEM ( součet ř. 1 až 5 ) 34000560,28 38446385,55 1,13 
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Výdaje v Kč 

číslo  ukazatel skutečnost  skutečnost  vývojový 

řádku   2017 2018 ukazatel 

    1 2 3=2/1 

1 Investiční výdaje  0,00  0,00 

2 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ) 6466738,84 7207831,50 1,11 

3 Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ celkem 27364210,22 31238554,05 1,15 

4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců 18443015,00 21814880,00 1,18 

 v tom: fond odměn 0,00 0,00 0,00 

5           prostředky na OPPP                                               100000,00 130000,00 1,30 

9          odvody  6718673,62 7948154,00 1,18 

13          ostatní neinvestiční výdaje 68048,38 591097,00 0,88 

14          z toho: učebnice 161232,00 124986,00 0,78 

15                     učební pomůcky 146136,00 151448,81 1,04 

16                     plavecký výcvik 72520,00 88900,00 1,23 

17                     další vzdělávání  74425,38 20415,19 0,27 

18                     zákonná náhrada PN 83522,00 111970,00 1,34 

19                     cestovné 67560,00 54026,00 0,80 

20         účelové dotace 1334473,22 754423,05 0,57 

21     

22     

23     

24     

25     

26 VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1, 2 a 3) 33730949,06 38406385,55 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 

školní speciální pedagog 1 Speciální pedagogika 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 - - 

školní speciální pedagog 1 - - 

 

2. Společné vzdělávání 
Typ postižení Ročník Počet žáků 

Žáci se SVP 1. –       9.  87 

Celkem  87 

 

Hodnocení činnosti v oblasti poradenských služeb ve škole 

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

Během školního roku 2018/2019 se práce školního poradenského pracoviště zaměřila na několik oblastí. Významnou 
částí byla podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 
Ve školním roce 2018/ 2019 bylo vzděláváno na naší škole celkem 87 žáků, kteří byli na základě platného vyšetření 
ve školském poradenském zařízení zařazeni do prvních tří stupňů podpůrných opatření. S těmito žáky bylo pracováno 
na základě doporučených metod a organizačních opatření. V sedmi třídách prvního stupně (1. B, 2. B, 3. A, 4. A, 4. B, 
4. C a 5. C) a ve třech třídách druhého stupně (6. B, 6. C a 8. B) se na vzdělávací činnosti podíleli i asistenti pedagoga. 
Dle individuálních vzdělávacích plánů bylo vyučováno 37 žáků, plán pedagogické podpory byl vytvořen pro 7 žáků. 
Celkem sedmnácti žákům byly zavedeny hodiny pedagogické intervence (individuální nebo sdílené). Čtyřem žákům 
byla doporučena speciálně pedagogická péče logopedická. 
Na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se kromě vyučujících, školního psychologa a výchovné 
poradkyně podílela i speciální pedagožka. Hlavní náplní její práce byla především reedukační činnost. Jednalo se 
zejména o pravidelné skupinové a individuální reedukace pro žáky a logopedickou péči.  Kromě toho zajišťovala 
metodickou a organizační pomoc vyučujícím při práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Podpora žáků z odlišného kulturního prostředí byla realizována výukou českého jazyka pro cizince v rozsahu 5 hodin 

za týden, kterou navštěvovalo 6 žáků. Péči o tyto žáky mimo výuku, rozvoj jazyka a čtenářských dovedností a 
zprostředkování informací rodinám zajišťovala školní asistentka. 
 

2. Individuální péče o žáky s výchovnými a psychickými problémy 

 

Probíhala i podpora žáků s výchovnými problémy, a to individuální i skupinovou formou. U některých jedinců  se 

jednalo spíše o krátkodobou spolupráci nebo krizovou intervenci, jiným bylo věnováno více prostoru dle aktuálních 
potřeb žáků, rodičů nebo pedagogů.  
Nejzávažnější výchovné problémy byly řešeny ve spolupráci s vedením školy (devětkrát proběhlo jednání výchovné 
komise) a Orgánem sociálně - právní ochrany v Blansku. 

Školním psychologem byla poskytována i podpora žákům s psychickými obtížemi (např. žákům, hůře zvládající 
školní zátěžové situace a stres) a žákům, jejichž rodina nebo oni sami aktuálně procházeli nepříznivou či krizovou 
situací.  
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3. Práce s třídními kolektivy 

 

Na základě zakázky třídních učitelů bylo pracováno s třídními kolektivy převážně za účelem zlepšení klimatu třídy a 
vztahů ve třídě, začlenění nových žáků nebo žáků, ohrožených vyčleněním z kolektivu. U nižších ročníků probíhaly 
intervence, zaměřené obvykle na formulaci a nastavení norem třídy, přijetí odlišností mezi spolužáky a způsoby řešení 
konfliktů ve třídě. U vyšších ročníků jsme se zaměřovali spíše na prevenci šikany, komunikační dovednosti či 
hodnotový systém. 
Ve třídách byly realizovány preventivní programy, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jako je šikana a 
v poslední době velmi aktuální kyberšikana a bezpečnost na internetu.   
Ve třídách, ve kterých se objevilo podezření na šikanu, bylo prováděno interní šetření, během něhož postupujeme 
podle aktuálních trendů, vždy však tak, abychom maximálně ochránili oběť a případné svědky. Poté jsme se obvykle 
zaměřili na práci s celou třídou. Některá z šetření vedla až ke kázeňským opatřením ve spolupráci s vedením školy.   
 

4. 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. 
Pokračovaly individuální konzultace pro rodiče deváťáků k problematice podávání přihlášek na střední školy. 
Výchovný poradce aktivně pomáhal žákům 9. ročníků při zpracování přihlášek a zápisových lístků. 
 

5. Spolupráce s dalšími organizacemi 
 

V školním roce 2018/2019 probíhala již tradiční spolupráce s poradenskými zařízeními (Oblastní pedagogicko-

psychologická poradna Vyškov, pracoviště Blansko a Boskovice, Speciálně pedagogické centrum Brno Veslařská, 
Brno Kociánka a Brno Štolcova). Byla s nimi konzultována a vyhodnocena péče o žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami.  
V rámci preventivních programů jsme se obrátili na Policii České republiky. Ve spolupráci s ní byly realizovány 
přednášky o šikaně pro žáky 7. ročníku.  
Nadále intenzivně spolupracujeme s Orgánem sociálně - právní ochrany dětí v Blansku a v Brně.  
 

 

 

 


