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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  

2019/2020 

Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 

na třídu 

1.stupeň 14 5 330 23,57 

2.stupeň 12 4 267 22,25 

Celkem 
26 9 597 22,96 

   

 

c. Celkový počet žáků v 1.  ročníku: 69  

Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu 14,93 (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 6 164 6 /4,33 

 

Z činnosti školní družiny: 

Školní družina při ZŠ T. G. Masaryka Blansko fungovala ve školním roce 2019/2020 celkem v šesti odděleních. 

Školní družinu navštěvovalo celkem 164 dětí od 1. do 5. třídy. Práce s dětmi probíhala nejen v jejich kmenových 

třídách, ale například i na školním hřišti nebo zimním stadionu. Pro děti byly připravené zájmové, rekreační i 

odpočinkové činnosti. Každý měsíc od září do března si vychovatelé v jednotlivých družinách pro děti 

připravovali individuální akce jako např. sportovní odpoledne se šipkovanou, návštěvu knihovny a Galerie města 

Blanska, návštěvu Muzea Blanenska s výukovým programem, vánoční dílnu, den deskových her, tvořivou dílnu, 

kde děti pracovaly s hlínou, a mnoho dalších, které dětem zpestřily pobyt v družině a pomohly navázat a 

prohloubit vztahy dětí z různých tříd a věkových skupin. I v letošním školním roce se konal družinový 

„Karneval“ v Katolickém domě, který byl opět velmi úspěšný. Vychovatelé se snažili dětem vytvořit příjemné, 

kamarádské prostředí a jednotlivými činnostmi jim obohatit a zpříjemnit 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 40/40 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z.č.563/2004 Sb. 40/40 100/100  

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

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

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy: 4 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 16 

6.  Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 4 

35-50 let 2 13 

nad 50 let 3 15 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 2 

Celkem 6 34 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

 

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

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Vzdělávání managementu školy 4 

Vzdělávání v oblasti společného vzdělávání 1 

Oborové vzdělávání 1 

Jazykové vzdělávání 1 

Celkem 
7 

 

8. Romský asistent:    NE 

    Pedagogický asistent:  ANO   10 / 195,5 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. 69 68 0 1 1 

2. 42 40 2 0 0 

3. 71 69 2 0 0 

4. 68 48 20 0 0 

5. 80 68 12 0 0 

Celkem za I. stupeň 330 293 36 1 1 

6. 58 44 14 0 0 

7. 77 52 25 0 0 

8. 75 58 17 0 0 

9. 57 24 33 0 0 

Celkem za II. stupeň 267 178 89 0 0 

Celkem za školu 597 471 125 1 1 

 

 

 

 

2.Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0,0 

3 0 0,0 

 

3.Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2019/2020: 211, průměr na jednoho žáka: 0,35 

 

 

4.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 

 

16 4 12 32 8 1 

 

 

 

5. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 57 

nižší ročník 16 

Celkem 73 

 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2019/2020 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 7 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

 

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

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021:  42 

 

Část VI. 

Další údaje o škole 

Ve školním roce 2019/2020 dosáhla škola úspěchů zejména v následujících oblastech: 

1) Adaptační pobyty 

 Třída Místo Počet žáků 

1. 4. B Jezírko Soběšice 20 

2. 6. B Rychta Krásensko 20 

CELKEM   40 

 

 

 

 

2) Lyžařský výcvikový kurz, cyklistický kurz a další aktivity 

Termín Místo konání Typ kurzu Počet účastníků 

10. 1. – 15. 1. 2020 Karlov Lyžařský 46 

2. 2. – 7. 2. 2020 Horská chata Mečová Lyžařský 45 

    

CELKEM   91 

 

 

 
LVK – 1. kurz 

LVK proběhl v Jeseníkách, Karlově, na chatě Jitřenka. Ubytování a stravování bylo odpovídající ceně, pro naše 

potřeby dostačující. Zúčastnilo se 46 přihlášených žáků. 27 žáků osmého ročníku a 19 žáků devátého ročníku. 

Personálně byl kurz zajištěn dvěma kvalifikovanými instruktory z řad učitelů, třemi externími a kvalifikovanou 

zdravotnicí. Žáci lyžovali a jezdili na snowboardu na svazích, které byly dostupné pěšky. Terén byl náročný pro 

lyžaře i snowboardisty, protože za stálého zasněžování se tvořily kupy sněhu a byla snížená viditelnost. I toto asi 

přispělo ke třem drobným úrazům, které bylo nutné ošetřit v nemocnici Bruntál. 

 

 

 
LVK – 2. kurz 

LVK proběhl na chatě Mečová v Horní Bečvě. Ubytování a stravování bylo na velmi dobré úrovni. Přínosem 

byla možnost využití sauny a vířivky. Tuto službu využilo všech 45 přihlášených žáků. Personálně byl kurz 

zajištěn třemi kvalifikovanými instruktory z řad učitelů, dvěma externími a kvalifikovanou zdravotnicí. 

Žáci byli rozděleni dle výkonnosti do čtyř lyžařských družstev a jednoho družstva snowboardistů.  

Výcvik probíhal ve ski areálu Sachova studánka, kam jsme se přesunovali minibusy. V pondělí a v úterý jsme 

díky dešti museli výcvik zkrátit. V dalších dnech byly jak sněhové, tak povětrnostní podmínky téměř ideální. 

Nedošlo k žádnému úrazu. Během kurzu došlo k horečnatému onemocnění jedné žákyně. S ohledem na nelepšící 

se stav byli informováni rodiče a ti si ji odvezli domů. O průběhu kurzu byly pravidelně podávány informace 

s fotografiemi na webových stránkách školy. Kurz splnil svůj účel po všech stránkách. Žáci se zdokonalili 

v lyžařských (snowboardových) dovednostech, poznali se navzájem jinak než ve školních lavicích, strávili týden 

ve zdravém horském prostředí v organizovaném společenství, jehož pravidla se učili respektovat. 
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3) Výuka náboženství  
V tomto školním roce zajišťovala výuku náboženství blanenská farnost. 

 

4) Mezinárodní spolupráce 
 

Z důvodu epidemie nemoci COVID 19 byly všechny mezinárodní aktivity plánované na jaro roku 2020 zrušeny. 

 

 

 

5) Přehled soutěží a umístění žáků školy 

 
Z důvodu epidemie nemoci COVID 19 proběhlo pouze omezené množství soutěží.  

 

Název soutěže Datum konání Počet účastníků Umístění 
Okresní kolo přespolního běhu 

chlapci 

26.9.2019 8 1 x 2. místo 

Okresní kolo přespolního běhu 

dívky 

30.9.2019 10 1 x 1. místo 

Krajské kolo přespolního běhu 

dívky 

4.10.2019 5 1 x 2. místo 

Okresní kolo stolního tenisu 1.11.2019 9 1 x 2. místo, 1 x 3. místo 

Bobřík informatiky 26.11.2019 286 Zisk 66 bobříků 

Okresní kolo konverzace 

v anglickém jazyce 

6.2.2020 2 1 x 2. místo, 1 x 3. místo 

Okresní kolo konverzace 

v německém jazyce 

12.2.2020 2 1 x 3. místo 

Literární a výtvarná soutěž „Cesta 

do pravěku“ 

23.2.2020 28 1 x 1. místo, 2 x 2. místo 

Okresní kolo basketbalu dívek 26.2.2020 12 1 x 1. místo 

Invenční soutěž mladých autorů- 

literární a výtvarná 

272.2020 11 1 x 1. místo, 3 x 2. místo, 

1 x 3. místo 

Okresní kolo basketbalu chlapců 5.3.2020 15 1 x 2. místo 

 

 

 

 

 

 

6) Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

1. Anglický jazyk 3 45 

CELKEM  3 45 
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Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

Příjmy v Kč 

číslo  ukazatel skutečnost skutečnost vývojový 

řádku   2018 2019 ukazatel 

    1 2 3=2/1 

1 Státní dotace ( prostředky od KÚ) 30484131,00 33966005,00 1,11 

2 

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

aj.)   3016000,00 3077000,00 1,02 

3 

Poplatky od zletilých žáků, rodičů, zák. zástupců 

(MŠ,ŠD) 316200,00 306000,00 0,97 

4 Příjmy z doplňkové  činnosti 482527,00 423916,00 0,88 

5 Ostatní příjmy     4147527,55 5432155,22 1,31 

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

7                      -  čerpání rezervního fondu                  157779,90 136894,30 0,87 

8                     -  tržby za stravné                        2858034,00 2805814,00 0,98 

9                     -  projekt Trojsetkání, dotace města 18000,00 25000,00 1,39 

10                     -  projekt ERASMUS+                 182866,60 202098,00 1,11 

11                     - projekt Češi - Němci 19908,00 37510,00 1,88 

12                     - projekt ESF Šablony III                684343,05 867409,72 1,27 

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

14 - účelová dotace MÚ – správce hřiště 23000,00 23000,00 1,00 

15 - účelová dotace MÚ – spec. pedagog  100000,00 115000,00 1,15 

16 PŘÍJMY CELKEM ( součet ř. 1 až 5 ) 38446385,55 43205076,22 1,12 
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Výdaje v Kč 

číslo  ukazatel skutečnost  skutečnost  vývojový 

řádku   2018 2019 ukazatel 

    1 2 3=2/1 

1 Investiční výdaje  0,00 0,00 0,00 

2 Neinvestiční výdaje celkem (bez výdajů od KÚ) 7207831,50 7197725,30 1,00 

3 Neinvestiční výdaje z prostředků KÚ celkem 31238554,05 36007350,92 1,15 

4 v tom: prostředky na platy zaměstnanců 21814880,00 24355381,00 1,12 

 v tom: fond odměn 0,00 0,00 0,00 

5           prostředky na OPPP                                                130000,00 145000,00 1,12 

9          odvody  7948154,00 8848252,34 1,11 

13          ostatní neinvestiční výdaje 591097,00 617371,66 1,04 

14          z toho: učebnice 124986,00 141812,00 1,13 

15                     učební pomůcky 151448,81 161132,00 1,06 

16                     plavecký výcvik 88900,00 25382,00 0,29 

17                     další vzdělávání  20415,19 43567,00 2,13 

18                     zákonná náhrada PN 111970,00 126356,00 1,13 

19                     cestovné 54026,00 76670,00 1,42 

20         účelové dotace 754423,05 2041345,92 2,71 

21         z toho: projekt ESF 684434,05 867409,72 1,27 

22                      účelová dotace KÚ platy – UZ 33076  305208,00  

23                      účelová dotace KÚ platy – UZ 33077  788931,00  

24     

25     

26 VÝDAJE CELKEM (součet řádků č. 1, 2 a 3) 38406385,55 43205076,22 1,12 
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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 - 

školní psycholog - 1 - 

školní speciální pedagog 1 - - 

 

2. Společné vzdělávání 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

Žáci se SVP 1. –       9.  62 

Celkem  62 

 

Hodnocení činnosti v oblasti poradenských služeb ve škole 

 

V roce 2019/ 2020 pracovali členové školního poradenského pracoviště v tomto složení: 

Mgr. Oldřiška Fíbková - vedoucí ŠPP, výchovná poradkyně 

Mgr. Michal Diviš, Ph.D. – školní psycholog 

Mgr. Barbora Fabíková – speciální pedagog 

Mgr. Ivo Troneček  - výchovný poradce (kariérové poradenství) 

Mgr. Ilona Opletalová – metodik prevence sociálně patologických jevů 

Bc. Jana Piňosová, školní asistentka 

Asistenti pedagoga: Markéta Daňková, Jana Dohnalíková, Mgr. Iva Holečková, Adéla Kakáčová, Kryštof Knecht, 

Mgr. Jakub Ošlejšek, Bc. Jana Piňosová, Eva Pokladníková, Yveta Skácelová, Olga Volíková. 

 

Činnost školního poradenského pracoviště v jednotlivých oblastech: 

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve školním roce 2019/2020 bylo vzděláváno na naší škole celkem 62 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 - za podpory asistenta pedagoga ve třídě, byli vzděláváni dle 

individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory. Probíhaly hodiny pedagogické intervence 

a speciálně pedagogické péče a další individuální podpůrná opatření. 
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Počty žáků v jednotlivých oblastech péče jsou uvedeny v tabulce: 

Oblast Počet žáků 

asistent pedagoga 12 

vzdělávání dle individuálního vzdělávacího plánu 37 

vzdělávání dle plánu pedagogické podpory 3 

pedagogická intervence  21 

speciálně pedagogická péče 6 

pravidelná reedukace pod vedením speciální pedagožky 26 

 

Na péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami se podílela i speciální pedagožka. Zajišťovala práci s žáky 

v předmětech speciálně pedagogické péče, pravidelné skupinové reedukace ve stanovených třídách, výběr a správu 

pomůcek, které byly žákům doporučeny školským poradenským zařízením. Současně se podílela na poskytování 

aktivit primární, sekundární i terciální prevence, zaměřených především na vzdělávací, výchovné a poradenské 

oblasti. V neposlední řadě ve spolupráci s výchovnou poradkyní a školním psychologem poskytovala metodickou 

pomoc pedagogickým pracovníkům. 

Podpora žáků z odlišného kulturního prostředí byla realizována výukou českého jazyka pro cizince v rozsahu 5 hodin 

za týden po skončení vyučování.  Tyto hodiny navštěvovalo 8 žáků z naší školy a 2 žáci z jiné základní školy. 

Individuální péči o žáky z jiného kulturního prostřední a o žáky sociálně znevýhodněné zajišťovala i školní asistentka. 

Jednalo se zejména o rozvoj jazyka a čtenářských dovedností a zprostředkování informací rodinám. 

 

2. Individuální péče o žáky 

V rámci individuální péče byla podpora nabídnuta množství žáků rozličného věku, a to od krizové intervence (akutní 

psychické potíže) přes krátkodobé poradenství navázané na vyřešení konkrétní situace či problému (např. stres před 

zkoušením, úmrtí nebo krize v rodině apod.), po dlouhodobější poradenství a psychickou podporu žáků 

s dlouhodobými psychickými potížemi (mutismus, nízké sebevědomí, pohlavní identita, zvládání emocí a vlastní 

agresivity aj.). Zvýšená pozornost byla věnována taktéž žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.   

 

3. Práce s třídními kolektivy 

Tento školní rok jsme se intenzivně věnovali prevenci a tvorbě preventivních programů pro třídy. V  rámci toho byl 

pro žáky 5. a 6. ročníku realizován několikahodinový zážitkový program pro prevenci šikany a kyberšikany formou 

LARP (Live Action Role Play) pod vedením školního psychologa. Účastníci se pomocí této techniky mohli sami vžít 

do role agresorů a obětí, přičemž třída jako celek měla za úkol celou situaci zdárně vyřešit.  

Ve většině tříd bylo uskutečněno šetření zaměřené na klima třídy a potřeby jednotlivých žáků či třídních učitelů. Na 

základě toho pak byl v některých z těchto tříd realizován program „šitý na míru“ konkrétním požadavkům. Na prvním 

stupni to byly aktivity zaměřené především na normy a pravidla ve třídě, řešení konfliktů, rozvoj komunikace, 

kamarádství a sociální dovednosti. Pro žáky 2. stupně byly programy zaměřeny mimo jiné na poskytování cílené 

zpětné vazby, rozvoj empatie, morálky a etiky. 

Z dlouhodobějších cílených aktivit se uskutečnila například práce se žáky čtvrtého ročníku. Bylo s nimi intenzivně 

pracováno na zlepšení kázně, na rozvoji pozitivní atmosféry, sociálních dovedností a sdělování pozitivní zpětné 

vazby. Za zlepšení situace ve třídě byla jedna z tříd odměněna zážitkovým programem ve škole s následným 

přespáním.    

Pro žáky třídy 6. A byl realizován adaptační pobyt ve škole a jejím okolí pro začlenění nových žáků a navázání vztahu 

i s novou třídní učitelkou.  

Školní poradenské pracoviště realizovalo taktéž množství šetření ve třídách na základě podnětu třídního učitele nebo i 

jednotlivých žáků, které mělo za cíl zamezit vzniku a rozvoji sociálně patologických jevů ve třídě. Na základě šetření 

vznikla taktéž celá řada následných aktivit ve třídě nebo např. sociometrických analýz. V některých případech bylo 

třeba zajistit kázeň u jednotlivců výchovnou komisí, ve které členové školního poradenského pracoviště působili jako 

podpůrný či poradní orgán.  

 

 

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. 
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5. Spolupráce s dalšími organizacemi 

V tomto školním roce 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 konzultována a vyhodnocena péče o žáky se speciálními vzdělávacími 

potřebami a nastavována další podpůrná opatření.  

V rámci preventivních programů jsme se obrátili na Policii České republiky. Ve spolupráci s ní byly realizovány 

besedy o šikaně a kyberšikaně pro žáky 7. ročníku.  

I nadále probíhala spolupráce s Orgánem sociálně - právní ochrany dětí v Blansku a v Brně.  

 

 

 

 


