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Část I. 
Základní charakteristika školy 

Název, sídlo, zřizovatel 
název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice 664 51 
IZO: 102 191 239 
RED-IZO: 600 110 516 
IČ: 750 239 20 
zřizovatel školy: Město Šlapanice, Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51 
ředitel školy:  PhDr. Pavel Vyhňák 
statut. zástupce ředitele: RNDr. Antonín Šerý 
zástupce ředitele pro 1. st.: Mgr. Zora Dufková 
zástupce ředitele pro 2. st.: Mgr. Monika Pantělejevová 
součásti školy: škola s úplným 1. i 2. stupněm základní školy, školní družina, školní jídelna 
telefon: 544 120 311 
e-mail: kancelar@zsslapanice.cz 
web: www.zsslapanice.cz 

Školská rada 
Na základní škole je zřízena školská rada dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon). Činnost školské rady je zaměřena spíše na oblast vzdělávání, prohloubení vzájemné spolupráce školy, rodičů, 
zájmových spolků. 

Členy školské rady jsou volení zástupci rodičů a pedagogů, jmenovaní zástupci zřizovatele. 

Zástupci zřizovatele: 
Ing. Martina Schusterová 
Mgr. Michal Klaška 
Mgr. Kateřina Migdauová 

Zástupci rodičů: 
Mgr. Andrea Hrabáková 
Mgr. Jiří Hrdina 
Ing. Milan Pernica, předseda 

Zástupci základní školy: 
Mgr. Zora Dufková, místopředsedkyně 
Mgr. Jana Havlíčková 
Ing. Jitka Vilímová 

Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na webových stránkách školy. 

Obory základního vzdělávání a vzdělávací program 
Kód oboru Popis oboru Forma studia Délka studia Kapacita oboru Platí od 
79-01-C/01 Základní škola denní devět let 857 1. 9. 2017 

 
Název vzdělávacího programu Výuka v ročníku 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Šlapanice 1. – 9. 

Kapacita školní družiny ve školním roce 2017/18: 200 dětí 
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Část II. 
Údaje o pracovnících školy 

(k 30. 9. 2017) 

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovnici 
Fyzické osoby Přepočteno na plné 

zaměstnance* 
celkem z toho ženy celkem z toho ženy 

učitelé 1. stupeň 23 21 21,45 19,45 
učitelé 2. stupeň 30 22 28,27 20,82 
vychovatelé ve ŠD 7 7 5,25 5,25 
psycholog 1 0 0,8 0 
speciální pedagog 3 3 2,11 2,11 
asistenti pedagoga 13 13 7,89 7,89 
Celkem 77 66 65,77 55,47 

*) Přepočtené stavy jsou počty zaměstnanců přepočítané na plné úvazky 

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 
 Fyzický / přepočtený % 
Celkový počet pedagogických pracovníků 77 / 65,77 100 

z toho odborně kvalifikovaných 77 / 65,77 100 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 
Název kurzu/školení Počet zúčastněných 
Aplikace nového značení dle předpisů ve výuce chemie 1 
Behaviorální technika, přípravný kurz, 5 termínů celkem 1 
BOZP a PO v regionálním školství a současné leg.změny 1 
Cestovní náhrady v roce 2018 2 
ČJ 175 Literatura pro děti a mládež v novém miléniu 1 
Čtenářská gramotnost-metody, modelové ukázky a hodn. 2 
Jazykový kurz Itálie, Erasmus + 1 
Krajská konference hromadného stravování 1 
Krajská konference hromadného stravování jaro 2018 1 
Kvalifikační studium pro ředitele škol 1 
Mixed media 2 
Naše třída I. a II. 1 
Ochrana osobních údajů  1 
Práce s třídním klimatem, bezpečné klima 1 
Práce se žáky se spec.vz.potřebami ve šk.družině 2 
Seminář o podpoře intelektově nadaných dětí 1 
Setkání pedagogů matematiky 1 
Setkání výchovných poradců (3x) 1 
Splývavé čtení aneb Čtení pro všechny 1 
Splývavé čtení aneb Letní soustředění 1 
Společné vzdělávání ve školní praxi 10 
Spolupráce pedagoga a asis.pedagoga ve výuce 3 
Strategické řízení a plánování ve školách 1 
Vyhláška o spisové službě, nové datové schránky 1 
Výtvarné techniky 2 
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Název kurzu/školení Počet zúčastněných 
Využití počítače v matematice 1 
Základní školení lyžování 1 
Základy mentorských dovedností 4 
Zákon o registru smluv 1 
Zdravotní kurz 1 
Zlomky s papírem a PET lahvemi 1 
 50 

Ostatní zaměstnanci 

Ostatní zaměstnanci 
Počet pracovníků 

fyzický přepočtený 
administrativa 3 3 
provoz 10 9,13 
provoz-bazén 2 0,88 
šk. jídelna/kuchyň 14 13,75 
Celkem 27 25,01 

Část III. 
Výkon státní správy 

Zápis k povinné školní docházce (ke dni 31. 5. 2018) 
Počet zapisovaných (rozdělení podle věku) 

Děti 
zapisovaní zapsaní na dané škole 

celkem z toho dívky celkem z toho dívky 
Poprvé u zápisu 92 38 71 33 
Po odkladu šk. docházky 19 9 19 9 
CELKEM u zápisu 111 47 90 42 

z celkového počtu děti narozené 
1.9.2012 - 31.12.2012 1 1 0 0 
1.9.2011 - 31.8.2012 91 37 71 33 
1.9.2010 - 31.8.2011 19 9 19 9 

Do 31. 8. 2018 podali zákonní zástupci žádost o odklad školní docházky nebo oznámili přestup na jinou školu celkem pro 26 dětí. Nový 
školní rok 2018/2019 zahájilo celkem 85 žáků 1. ročníku. 

Přestup do základní školy 
K plnění povinné školní docházky na základní škole bylo během školního roku 2017/2018 zařazeno 13 žáků (z toho 7 dívek), jejichž zákonní 
zástupci požádali o přestup žáka na naši školu. Do šestých ročníků nastoupilo z okolních škol celkem 37 žáků (z toho 21 dívek). 
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Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

Počty žáků (podle stavu k 30. 9. 2017) 

třída třídní učitel hoši dívky celkem 
po ročnících  + 

ind. vzd. 
+ 

zahraničí hoši dívky celkem 
1.A Janečková Petra 12 13 25 

47 50 97 

    
1.B Havlíčková Jana 11 12 23     
1.C Koudelková Monika 10 13 23     
1.D Štěpánková Šárka 14 12 26     
2.A Křístková Renata 8 10 18 

37 42 79 

    
2.B Fuksa Roman 11 11 22     
2.C Pospíšilová Alice 9 10 19     
2.D Maňasová Lenka 9 11 20     
3.A Křápková Hana 11 12 23 

51 40 91 

    
3.B Musilová Věra 13 11 24     
3.C Jeřábková Miluše 12 9 21 1   
3.D Šebestová Lucie 15 8 23     
4.A Lysáčková Anna 12 10 22 

43 42 85 

    
4.B Klečková Karla 9 11 20 1   
4.C Fuksová Martina 9 12 21     
4.D Duchanová Markéta 13 9 22     
5.A Lupač Michal 14 7 21 

53 26 79 

    
5.B Pelcová Veronika 12 7 19     
5.C Jarolímová Hana 12 7 19   1 
5.D Baňochová Hana 15 5 20     

  20 tříd 231 200 431       2 1 
  

 
na třídu: 21,55     

  6.A Landaufová Jitka 11 12 23 

57 61 118 

    
6.B Kunovjánek Ivo 11 11 22   1 
6.C Boháčková Petra 12 11 23     
6.D Pavlíková Věra 14 11 25     
6.E Panny Ludvík 9 16 25     
7.A Petřík Filip 15 12 27 

59 48 107 

    
7.B Macháček Václav 12 14 26     
7.C Tůmová Jana 16 11 27     
7.D Šolcová Iveta 16 11 27     
8.A Záhorská Eva 12 12 24 

31 43 74 
    

8.B Štaralová Eva 9 15 24     
8.C Vilímová Jitka 10 16 26     
9.A Černochová Simona 7 15 22 

29 40 69 

    
9.B Nekulová Hana 11 11 22     
9.C Ressová Vladimíra 11 14 25     
9.D - 0 0 0     

 
15 tříd 176 192 368 

  
    1 

  
na třídu: 24,53 

     
Celkem 35 tříd 407 392 799 

na 
třídu: 22,83   2 2 
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Počty žáků podle bydliště 
Bedřichovice Blansko Blažovice Brno Jiříkovice Kobylnice 

25 1 39 17 34 42 
3,13% 0,13% 4,88% 2,13% 4,26% 5,26% 

  
    

  

Kučerov Mouchnice Moutnice Nebovidy 
Nový 

Hrozenkov Otnice 
1 1 2 1 1 1 

0,13% 0,13% 0,25% 0,13% 0,13% 0,13% 
  

    
  

Podolí Polička Ponětovice Prace Praha Sivice 
2 1 38 12 3 1 

0,25% 0,13% 4,76% 1,50% 0,38% 0,13% 
  

    
  

Sokolnice Střelice Syrovice Šlapanice Tvarožná Velatice 
1 1 1 566 3 3 

0,13% 0,13% 0,13% 70,84% 0,38% 0,38% 
  

    
  

Viničné 
Šumice Zbýšov     

3 2     
0,38% 0,25%     

 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků (podle stavu žáků k 15. 9. 2018, po opravných a dodatečných zkouškách) 

Ročník Prospělo 
s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 

1. 98   
2. 77 1  
3. 89 5  
4. 69 17  
5. 60 19  

Celkem 1. stupeň 393 42  
6. 70 48  
7. 46 61  
8. 42 32  
9. 36 33  

Celkem 2. stupeň 194 174  

Celkem za školu 587 216  

Hodnocení chování: 

Stupeň chování 
1. stupeň ZS 2. stupeň ZŠ 

1. poletí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 
1 434 436 369 361 
2 1 1  7 
3     

Absence 

Žáci 
omluvená neomluvená 

celkem průměr na 
žáka 1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

1. stupeň 12454 16799     29253 33,54 
2. stupeň 17617 22734 1 8 40360 54,77 
Celkem 30071 39533 1 8 69613   
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Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU 
Počet žáků 9. ročníku: 69 žáků 
 
Počet žáků přijatých na SŠ s maturitou: 58 žáků tj. 84,0 % 
Z toho úspěšně přijatí v 1. kole: 53 žáků tj. 91,4 % 
Z toho přijatých v 1. kole na základě odvolání 16 žáků tj. 30,2 % 
 
Počet žáků přijatých na SŠ s výučním listem: 11 žáků tj. 16,0 % 
 
Druh SŠ Počet žáků (četnost) Relativní četnost (%) 
Gymnázium 14 20,3 
Obchodní akademie a jiné ekonomické obory s maturitou 4 5,8 
Průmyslové, technické, chemické, stavební a elektrotechnické SŠ s maturitou 17 24,6 
Zdravotní a sociální služby SŠ – obory s maturitou 15 21,7 
Jiné SŠ s maturitou  8 11,6 
SŠ se zaměřením na služby – obory bez maturity  3 4,4 
SŠ s technickým a jiným zaměřením – obory bez maturity 8 11,6 
 
Nejoblíbenější školy Počet žáků 
SPŠ Brno, Purkyňova 97, Brno p. o. 10 
Gymnázium Brno, Křenová, p.o., Křenová 304/36  5 
SPŠ a VOŠ Sokolská, p. o., Brno 5 
SZŠ a VOŠ zdravotnická, Brno, Merhautova 590/15  4 
 
Počet žáků, kteří ukončili základní vzdělání po 7. ročníku:  0 žáků 
Počet žáků, kteří ukončili základní vzdělání po 8. ročníku:  0 žáků 
 
Počet žáků hlásících se na gymnázium ze 7. ročníku:  9 žáků 
Počet žáků přijatých ze 7. ročníku: 1 žák tj. 11,1 % 
 
Počet žáků hlásících se na gymnázium z 5. ročníku:  22 žáků 
Počet žáků přijatých na gymnázium z 5. ročníku: 6 žáků tj. 27,3 % 
Počet žáků přijatých na taneční konzervatoř 0 žáků 
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Část V. 
Poradenské služby a prevence sociálně patologických jevů 

Poskytování poradenských služeb na naší škole koordinuje tzv. Školní poradenský tým, který na škole funguje od roku 2010. Pravidelně se 
schází jednou za týden. Výhodou školního poradenského pracoviště je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni 
členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro děti, ale i pro rodiče a učitele. 
Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné. 

Školní poradenské pracoviště tvoří: 

· školní psycholog: Mgr. David Vaněk, Ph.D. 

· výchovný poradce: Mgr. Hana Trundová 

· speciální pedagog: Mgr. Eva Heinzová 
 Mgr. Mirka Rollinková 

· školní metodik prevence: Mgr. Lucie Šebestová (1. stupeň) 
 Mgr. Jaroslava Staňková (2. stupeň) 

Úkoly školního poradenského pracoviště: 
· práce s kolektivem třídy - cílem je pozitivně ovlivnit vztahy mezi dětmi, prohloubit jejich komunikační dovednosti a schopnost 

spolupráce, posílit třídní kolektiv 

· prevence výskytu rizikového chování jako je např. šikana, zneužívání návykových látek 

· poskytování individuálních poradenských a psychoterapeutických konzultací dětem, jejich rodičům a učitelům - prospěchové, 
výchovné či jiné potíže, krizová intervence 

· zjišťování speciálních vzdělávacích potřeb žáka a mimořádného nadání žáka, doporučování vhodných podpůrných opatření a 
vyhodnocování poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a žákům mimořádně nadaným 

· zajištění profesního poradenství - volba střední školy a budoucího povolání 

· reedukace specifických poruch učení pod vedením speciální pedagožky 

· náprava vad řeči pod vedením logopedické asistentky 

· poskytování odborných informací, doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště. 

Výchovný poradce (VP) – Mgr. Hana Trundová 
Činnost výchovné poradkyně 
Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 

· pomáhá třídním učitelům při práci s problematickými žáky, shromažďuje podklady pro PPP 

· věnuje péči žákům s problémovým nebo rizikovým chováním 

· zpracovává dokumentaci a vede databázi integrovaných žáků s individuálním vzdělávacím plánem 

· zpracovává dokumentaci a vede databázi dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

· podílí se na sestavování IVP pro integrované žáky, spolupracuje s rodiči a učiteli těchto žáků 

Volba povolání 

· poskytuje poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, při vyplňování přihlášek na střední školy, při odvolacím řízení 

· spolupracuje s úřadem práce a se zástupci středních škol, podává informace o středních školách a poskytuje jejich propagační 
materiály 

· pečuje o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku 

Metodická a informační činnost 

· poskytuje metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky, pomoc 
v otázkách kariérového rozhodování žáků 

· podává návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence a nápravy problémů 
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· informuje rodiče a učitele o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich 
služeb při výchově dětí 

· pečuje o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o nadané žáky 

· spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), 
při zajištění poradenských služeb 

Specifické oblasti 

· ve spolupráci s třídními učiteli sleduje žáky nadané a talentované, navrhuje další péči o tyto žáky 

· spolupracuje se školním psychologem, speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole 

· s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na ochranu dítěte, s Policií 
ČR a krizovým centrem 

Výchovný poradce kromě metodické, monitorovací a statistické funkce vykazuje i činnost spolupráce s poradenskými a školskými zařízení 
v návaznosti na propojení vzájemné komunikace se zákonnými zástupci. Nad rámec části IV lze doplnit o tyto údaje: 

· Jednání s rodiči s přítomností VP – celkem 27 jednání (kázeňské přestupky proti školnímu řádu, neomluvená absence, výukové 
obtíže, výchovné komise) + další jednání zaměřená na poradenskou činnost, která se uskutečnila na základě přání rodičů 

· Výchovná komise – celkem 8 výchovných komisí (neomluvená absence, opakované porušování školního řádu) 

· Integrovaní žáci – celkem bylo integrováno 33 žáků (16 žáků 1. stupně, 17 žáků na 2. stupni) 

Metodik prevence (MP) – Mgr. Jaroslava Staňková 
Na ZŠ Šlapanice pracují dvě metodičky prevence, jedna pro I. a druhá pro II. stupeň. Obě MP se pravidelně zúčastňují schůzek školního 
poradenského pracoviště a koordinují tak svoji činnosti s výchovnou poradkyní a školním psychologem a konzultují s nimi řešení případů 
rizikového chování. 

Činnosti školních metodiků prevence 
Metodická a koordinační: 

Koordinace a tvorba preventivního programu školy. 

· Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci šikany a kyberšikany, záškoláctví, závislostí, násilí, 
vandalismu, netolismu (závislosti na internetu, virtuální realitě a PC hrách), prekriminálního a kriminálního chování, poruch příjmu 
potravy a dalších typů rizikového chování. 

· Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na prevenci rasismu a xenofobie. 

Informační: 

· Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a 
formách specifické primární prevence pedagogům školy. 

· Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy, získávání nových odborných informací a zkušeností. 

Poradenská: 

· Vyhledávání a pedagogická diagnostika žáků s rizikovými projevy, poskytování poradenských služeb těmto žákům a jejich 
zákonným zástupcům, případně zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště. 

· Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje rizikového chování u jednotlivých 
žáků a tříd. 

Přehled počtu řešených případů rizikového chování 
Podle převažující formy rizikového chování bylo nejvíce: 



Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2017/18 10 

· špatné vztahy mezi žáky .............................................................................................................................. 4 

· opakované a záměrné fyzické a psychické ubližování (z toho využití elektronických prostředků) ............... 5 (3) 

· ostrakizace (vyloučení jedince z kolektivu) .................................................................................................. 3 

· poruchy příjmu potravy (z toho spojené se sebepoškozováním) ................................................................. 2 (1) 

· kriminální a prekriminální chování (= krádeže) ............................................................................................. 3 

· příchod do školy po požití alkoholu (v závorce uveden počet žáků) ............................................................ 1 (5) 

· nelátková závislost (závislost na mobilu) ..................................................................................................... 1 
Pozn.: Problémy spojené se záškoláctvím a podezření na skryté záškoláctví a slovní či fyzické útoky na pracovníky školy řeší výchovný 
poradce.  

Práce s cílovými skupinami (součet za obě metodičky prevence) 

· konzultace s rodiči: ....................................................................................................................................... 40 hodin 

· konzultace a pohovory se žáky v jednotlivých kauzách: .............................................................................. 50 hodin 

· konzultace s třídními učiteli a jejich metodická podpora:.............................................................................. 60 hodin 
Preventivní programy realizované ve školním roce 2017 - 2018 

· 1. ročník: Bezpečné přecházení - nácvik dovedností s příslušníky PČR, Cigaretka retka - divadelní představení (SZÚ, prevence 
kouření) 

· 2. ročník: Kapka prevence - pracovní listy PČR, leták pro rodiče - informace o znacích šikany a možnostech řešení 

· 3. ročník: Kapka prevence - beseda s příslušnicí PČR, Nealko – prevence závislosti na alkoholu (Podané ruce) 

· 4. ročník:), Bacha v síti - prevence kyberšikany (program kurátorů Městského úřadu Šlapanice) 

· 5. ročník: Prevence netolismu (Podané ruce), Den s Městskou policií Šlapanice (celostátní dopravní akce), leták pro rodiče - 
informace o kyberšikaně a zásadách bezpečného internetu 

· 6. ročník: Adaptační kurz (třídenní výjezd) 

· 7. ročník: Prevence kyberšikany, rizika sociálních sítí – (přednáška Policie ČR), Jak se nestát závislákem - panelová hra 
o závislostech na návykových látkách (SZÚ Brno) 

· 7. a 8. ročník (vybrané třídy): Nebezpečný mobil (přednáška o rizicích využití a zneužití mobilních technologií, Jihomoravský kraj 
z projektu Kraj pro bezpečný internet) 

· 8. ročník: Adéla ještě nevečeřela (výukových program o poruchách příjmu potravy, Podané ruce),  

· 9. ročník: Prevence AIDS (beseda, MP Education), beseda s pamětníkem holokaustu Ing. Pavlem Friedem 

· Veřejnost: Beseda o bezpečném internetu a prevenci netolismu (Podané ruce) 

Pozn.: Programy realizované pracovníky organizace Podané ruce a Státním zdravotním ústavem byly placeny Městským úřadem Šlapanice 
z projektu Zdravé město Šlapanice. 

Školní psycholog (ŠP) - Mgr. David Vaněk, Ph.D. 
Činnosti školního psychologa 

· Individuální psychologické poradenství školní problematiky - poradenství o stylech učení - jak se efektivně učit, profesní orientace 
studentů - správná volba střední školy, problémy s přizpůsobením v třídním kolektivu - žák na okraji třídního kolektivu, neshody 
s učiteli, se spolužáky, obtíže v komunikaci a spolupráci 

· Individuální psychoterapeutické vedení v osobních, vztahových a rodinných problémech - úzkostné a depresivní děti, přílišná 
tréma, umět se zdravě prosadit, dítě se sklonem k závislosti, problémové vztahy s vrstevníky, sourozenci, rodiči, s autoritami, 
nebezpečí party, krize v rodině (neshody mezi rodiči a dítětem, mezi rodiči vzájemně, rozvodová situace, dítě bez otce či bez 
matky, domácí násilí),… 

· Skupinová práce s třídními kolektivy – ve své každodenní práci reaguje na aktuální požadavky třídních učitelů a žáků ohledně 
práce s třídním kolektivem. Na zakázku učitelů či samotných žáků pak vytváří program šitý na míru přímo konkrétní třídě. Každý 
kolektiv je jedinečný a tedy neopakovatelný. Proto také každá práce s třídním kolektivem je neopakovatelná zkušenost. 

· Krizová intervence - psychologické vedení a pomoc v období krize. 
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· Podpora osobnostního růstu - rozvoj emoční a sociální inteligence - rozvoj schopnosti diskutovat, komunikovat, řešit problémy a 
konflikty, zvýšení zdravého sebevědomí žáků, rozvoj vzájemné úcty, sebeúcty a důvěry, nácvik řešení zátěžových situací, podpora 
a péče o nadané žáky 

· Poskytování individuálních konzultací a metodické podpory pedagogům 

· Úzká spolupráce s PPP Brno, s Policií ČR, OSPOD Brno, FOD.  

· Další vzdělávání - pravidelná účast školního psychologa na supervizích, intervizích a metodických skupinách školních psychologů. 
Účast na jedno i vícedenních kurzech dalšího vzdělávání. 

Z dalších významných aktivit školního psychologa v tomto školním roce uvádíme: 

· Akce „Spolu za jeden provaz“ - třídenní adaptační výjezd se žáky šestých tříd a jejich třídními učiteli. Cíle adaptačního výjezdu 
byly: stmelení třídních kolektivů, nastartování rozvoje pozitivních vazeb mezi žáky celého šestého ročníku, prevence 
psychopatologických jevů ve třídě, řešení konfliktů a problémových situací ve škole. Akce je realizována ve spolupráci 
s výchovnou poradkyní a metodičkami prevence rizikového chování. 

· Realizace komplexního programu Volba povolání pro žáky devátých tříd a jejich rodiče. Tento program se skládá z tématické 
skupinové práce se všemi devátými třídami, ze skupinové diagnostiky a individuálních motivačních pohovorů rodičů a žáků se 
školním psychologem a kariérovou poradkyní. 

· Rozvoj pozitivního třídního klima na ZŠ Šlapanice - každý kvalitní vztah vyžaduje pravidelnou investici péče a pozornosti. Proto 
kromě těchto vyžádaných intervencí vstupuji do každé třídy v průběhu školní docházky dětí také pravidelně. Každé dítě a jeho 
třídní kolektiv v průběhu školní docházky projde těmito programy zaměřenými na rozvoj pozitivního klima ve třídě: 

o 1. ročník – Začínáme spolu – cílem programu je, aby se děti seznámily mezi sebou navzájem i se školním psychologem, 
znaly každého jménem a oslovovaly se navzájem tak, jak je jim příjemné. Pracujeme rovněž s tématem posmívání a 
vyčleňování. 

o 3. ročník – Společná plavba - smyslem programu je hlubší poznání sebe i druhých, rozvoj pozitivního hodnocení sebe 
i druhých. Věnujeme se třídním pravidlům a efektivnímu řešení hádek a konfliktů. 

o 5. ročník – Záleží to na nás – cílem programu je, aby si žáci uvědomili vlastní odpovědnost za mezilidské vztahy ve třídě. 
Rozvíjíme schopnost sdělit a přijmout zpětnou vazbu a konstruktivní kritiku 

o 6. ročník - Spolu za jeden provaz – jedná se o třídenní adaptační výjezd realizovaný ve spolupráci s výchovnou 
poradkyní a metodičkou prevence rizikového chování. Usilujeme o stmelení třídních kolektivů, seznámení se s novým 
třídním učitelem. Důležitým tématem je prevence rizikového chování ve třídě - především šikany a vyčleňování jedince 
z kolektivu.  

o 7. ročník – Šikana – týká se to i mě?! – celodenní program zaměřený na specifickou primární prevenci násilí, 
vyčleňování z kolektivu a šikanování. 

o 9. ročník – Před bránou života - program osobnostně sociálního rozvoje zaměřený na rozvoj odpovědného a aktivního 
přístupu k životu. V tomto programu se věnujeme následujícím tématům: rozvoj osobního potenciálu, volba odvážného 
cíle a naplánování cesty k tomuto cíli, rozvoj pozitivního a proaktivního způsobu myšlení, volba a urovnání životních 
hodnot. 

Přehled počtu kontaktů: 
 Počet jednotlivců/skupin/tříd Počet kontaktů 

individuální práce se žákem 112 466 
skupinová práce se žáky 29 111 
individuální práce s rodiči 82 198 
skupinová práce s rodiči 2 2 

individuální práce s učiteli 62 348 
skupinová práce s učiteli 7 24 

 

Speciální pedagog – Mgr. Eva Heinzová, Mgr. Mirka Rollinková 
· vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků nadaných, v úzké spolupráci s vyučujícími 

· provádění speciálně pedagogických vzdělávacích činností, činností reedukačních, kompenzačních a stimulačních se skupinou 
žáků nebo individuálně 

· individuální logopedická cvičení 
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· podpora žáků s odlišným mateřským jazykem 

· konzultace s rodiči na základě nového doporučení PPP, SPC 

· konzultace s pedagogy zaměřené na přípravu, vytvoření individuálního vzdělávacího plánu a metodické činnosti 

· konzultace s pedagogy a rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními 
vzdělávacími potřebami 

· zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů 

· konzultace a kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí 

· vedení příslušné dokumentace 
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Část VI. 
Školní aktivity a prezentace školy 

V loňském školním roce byla často reflektována témata týkající se rozrůstání naší školy. Rostoucí počet šlapanických dětí a velký počet 
přestupujících žáků z okolních obcí nás nutí k úvahám a činům, které vedou k rozšíření kapacity naší školy. Toto téma naše škola řeší již 
delší dobu společně se zřizovatelem Městem Šlapanice a okolními obcemi. V loňském roce jsme navýšili kapacitu, letos jsme na MŠMT 
podali další žádost o další navýšení kapacity. Obě žádosti byly schváleny a škola tak ani v budoucím roce nebude muset odmítat žádosti 
o přijetí resp. o přestup žáků. Také jsou v chodu přípravy na stavbu nového pavilonu, tělocvičny a rozšíření varny kuchyně. 

S rozšířením kapacity školy souvisí také její přizpůsobení současnému počtu žáků a učitelů. Provozně jsou takové zásahy nemyslitelné 
během školního roku a tak se vždy snažíme vše koordinovat na období prázdnin. Některým se sice zdá škola přes prázdniny prázdná a 
zbytečná, ale je to jediná možná doba na zásadnější opravy. Proto jsme letos ukončili školní rok o tři dny dříve a už třetí rok prochází naše 
škola uvnitř rekonstrukcí, díky financím města Šlapanice. Letos je objem prací opravdu veliký a povedlo se dokončit rekonstrukci 
elektrorozvodů, administrativní část školy byla přebudována a vznikl tak prostor na novou a větší sborovnu pro vyučující. Zároveň naši 
učitelé dostali jako vánoční dárek nové nábytkové vybavení jejich kabinetů. 
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Od tohoto školního roku nabízí naše školní jídelna možnost odběru přesnídávek pro žáky naší školy. Přesnídávky obsahují jak čerstvé 
pečivo, různé druhy pomazánek, tak také např. kaši (jáhlová, pohanková, rýžová, z ovesných vloček), jsou doplněné čerstvou zeleninou a 
ovocem. Dále děti dostávají různé mléčné svačinky, cereálie, ovocné pyré, atd. dle aktuální nabídky. Součástí je i neochucená voda nebo 
lehce slazený nápoj (čaj, sirup) a podle jídelníčku i neochucené mléko. Přesnídávky jsou vydávány v malé školní jídelně o velké přestávce.  

Naše jídelna je vedena v deseti procentech školních jídelen v České republice, která připravuje žákům také diety. Důvodů proč je to pro 
školy složité je dost, nicméně díky snaze našich kuchařek to na škole jde. Toho si všímají i za hranicemi našeho města a tak se šlapanická 
školní jídelna dostala také do pořadu České televize Události v regionech. Díky společně s městem Šlapanice podanému projektu 
o rozšíření kapacity naší varny pak v budoucnu uspokojíme i neustále rostoucí počty našich strávníků. O popularitě naší jídelny hovoří také 
nová a hojně navštěvovaná akce pro veřejnost - Večeře ve školní jídelně. 

Letošní školní rok se také vedl ve znamení velkých oslav sta let od vzniku Československa. Během roku se konalo několik akcí, které toto 
výročí připomínalo. Namátkou třeba Barevné dny. 

Anebo se pravidelné akce oblékly do prvorepublikového hávu. 

Od přelomu kalendářního roku se naše škola rozhodla intenzivněji pracovat 
s odpady na naší škole. Kromě pravidelných sběrových akcí a zařazování 
témat v hodinách jsme celoplošně začali také třídit přímo odpad ve škole. 
Objem roztříděného materiálu roste a s tím se šíří i informace o společenské 
odpovědnosti, kterou ono třídění bezpochyby je. Třídit by měl opravdu každý 
a dle statistik cca 70% občanů ČR tak opravdu činí. U nás na škole nám 
s rozjezdem pomohly aktivity společnosti EKO-KOM. 

Naši pedagogové a žáci i letos věnovali ve svém volném čase veliký objem 
práce, který investovali do Předvánočního zastavení. Vánoční náladu jsme 
tentokrát nastartovali ještě před adventem a díky všem se i letos podařilo 
v pátek 1. prosince naplnit původní poselství Vánoc. Výtěžek z této akce je 
pro nás velkým překvapením. Laťka byla po loňském „nultém“ ročníku 
nastavena hodně vysoko, přesto se nám povedlo ji „o parník“ přeskočit! 
Hlasováním formou ankety na webu školy bylo rozhodnuto, že výtěžkem 
Předvánočního zastavení podpoříme občanské sdružení V růžovém sadu - 
www.vruzovemsadu.cz. V posledním týdnu před vánočními prázdninami se 
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vybraní zástupci za jednotlivé ročníky tedy vypravili do Ořechova, kde přímo v sídle občanského sdružení předali darovací certifikát na 
částku neuvěřitelných 70 500 Kč. Vystoupení našich žáků i učitelů měla díky jejich talentu a šikovnosti velký ohlas, a zpříjemnila tak 
atmosféru celé akce. Opět se také konala Sbírka hraček pro dětskou nemocnici.  

Nově se letos některé třídy účastnily celostátní akce, která má za cíl potěšit děti z chudších rodin v České republice. Radost těmto dětem 
udělali naši žáci, kteří jim dle výběru připravili dárkovou krabici od bot. Tu společně naplnili dětskými dárky k Vánocům. 

Bohužel nás letošní školní rok zaskočila jedna velmi smutná zpráva. Opustil nás dlouholetý pedagog a trenér žáků naší školy Pavel Sax. 
Dne 8. 3. 2018 jsme se s ním museli rozloučit. Pan Trenér vychoval mnoho úspěšných hráčů v basketbalu a žáků. Nikdy na něj ale 
nezapomeneme. Trenére, děkujeme za všechno. 

Divadelní kroužek při ZŠ Šlapanice letos nazkoušel představení Sněhurka a sedm trpaslíků. I letos bylo toto představení úžasné. Nově bylo 
také obohaceno živou hudbou a báječnými kostýmy.) Zlá královna, hodná Sněhurka, roztomilí trpaslíci, vznešené dvorní dámy, kouzelné 
zrcadlo, hudební nástroje malých muzikantů, pana učitele Michala Lupače a koncertního mistra Národního divadla v Brně pana Josefa 
Klíče… To vše dohromady vytvořilo představení, které pod vedením paní učitelky Šárky Štěpánkové žáci nazkoušeli a v kinosále školy se 
s ním pochlubili rodičům, babičkám, dědečkům a všem, kteří mají rádi divadlo. Představení mělo vysokou úroveň a herecké výkony byly 
skvěle doplněny krásnými kostýmy. Moc děkujeme za pomoc s kostýmy paní Fajtové a za hudební podporu panu Klíči! 

Také naši učitelé se i letos proměnili v herce. Divadelní „kroužek“ učitelů odehrál letos představení Lotrando a Zubejda. Plný kinosál 
aplaudoval výkonům, což lze interpretovat jako velký úspěch. 

Nově letos naši páťáci pořádali anglickou olympiádu pro třeťáky a čtvrťáky. Na stanovištích, která si pro ně připravili, je zkoušeli z různých 
témat a hodnotili, jakou mají slovní zásobu. Vzali svůj úkol zodpovědně a bylo vidět, že se baví všichni. Díky občanskému sdružení Kalamář 
byli pak ti nejlepší oceněni poukázkami do cukrárny, anglickými knížkami s CD, psacími potřebami a sladkostmi. Každý zúčastněný 
olympionik navíc dostal na památku i drobný dárek. 

V letošním školním roce se tradičně uskutečnily lyžařské kurzy. Pro první stupeň se konalo několik týdenních turnusů v Němčičkách. 
Sedmáci a deváťáci se pak podívali na svahy v Herlíkovicích. Pro velký zájem pak byl nově uspořádán pro naše páťáky kurz v Kunčicích, 
který měl velký ohlas. 

I v letošním roce se žáci především v hodinách anglického jazyka setkávali se zahraničními studenty v rámci projektu Edison. Kromě 
procvičení cizího jazyka se seznámili s kulturou, zvyky a zajímavostmi z těchto zemí - Kyrgyzstán, Indonésie, Brazílie, Gruzie, Čína, Ukrajina 
a Indie. Více o projektu https://aiesec.cz/pro-skoly/ 

Komunikaci našich žáků v cizím jazyce pomáhá také pravidelně pořádaný školní výlet do Anglie, kde žáci samostatně fungují týden 
v rodinách. 
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Deváťáci letos na poslední chvíli stihli navštívit významnou výstavu v Brně – Kmeny 90. Jejich pedagogové jim k tomu podali doplňující 
výklad. 

Děti celého prvního stupně přišla navštívit paní Petra Bezáková se svým vodícím psem "Čoprem". Povídala si s dětmi o tom, jak odlišně se 
žije nevidomým lidem a jak jim může takový cvičený čtyřnohý přítel ulehčit a zpříjemnit život.  

Pro rodiče žáků 2. – 5. tříd byla uspořádána přednáška na aktuální téma „Bezpečný internet a prevence netolismu (závislosti na 
počítačových hrách)“. Besedu jsme uspořádali společně s pracovníky organizace Podané ruce o. p. s. a ve spolupráci s Městským úřadem 
Šlapanice. Bohužel nevzbudila takový zájem, jaký by si zasloužila. 
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Děti ze třetích tříd absolvovaly preventivní program nazvaný (Ne)Alko, který pro ně připravili mladí lidé ze společnosti Podané ruce. Uvedli 
děti do problematiky závislosti na alkoholu. Celým programem se prolínal ilustrativní příběh, přičemž probíhala jeho analýza, metoda 
brainstormingu a třeba i pexeso. Pomocí virtuálních brýlí si žáci také mohli vyzkoušet chování a zkreslené vnímání opilého člověka. 

Díky projektu společnosti Nadace Čez jsme si ve škole vytiskli naše první vlastní 3D těleso na naší tiskárně. Bez celostátní vítězky loňské 
soutěže „Vím proč“ by se tak nestalo a tak ještě jednou, díky Katko. 

Pokračoval také projekt ŠKOLA RODIČŮM OTEVŘENÁ, který je zaměřen na řešení problému obtížného sladění pracovního a rodinného 
života rodičů dětí 1. st. ZŠ Šlapanice. I letos byly z dotací projektu provozovány skupiny dětských klubů pro žáky 3. až 5. ročníků, dětské 
kluby rozšířily provoz družin pro žáky 1. a 2. ročníků. Také jsme realizovali devět (234 dětí) příměstských táborů v období letních a jarních 
prázdnin. Celkem bude podpořeno minimálně 150 rodičů. Celkové způsobilé náklady 4 789 157,50 Kč za spoluúčasti z rozpočtu školy. 

Naše škola byla v tomto školním roce zapojena do projektu MU Brno "Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí", 
který je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. Více informací lze 
nalézt na https://www.muni.cz/vyzkum/projekty/36395  

Již třetí rok jsme zapojeni do projektu Obědy pro děti, jehož cílem je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy 
ve školních jídelnách. Projekt Obědy pro děti je na naší škole realizován díky obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., 
která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně 
přistupují k řešení svých problémů. Více o projektu naleznete na http://www.obedyprodeti.cz/o-projektu 

Ve školním roce 2017/18 se také podařilo realizovat několik zahraničních pobytových jazykových kurzů pro pedagogy naší školy. Toto bylo 
možné díky úspěšně podanému projektu Erasmus+. Název projektu je "Jsme na jedné lodi - máme společný jazyk".  

Také se nám i letos povedlo uspořádat společně s městem akci Celé Česko čte dětem. Chtěli jsme letos ještě více upozornit na to, jak je 
důležité společné čtení rodičů a dětí. Děkujeme hercům Městského divadla Brno za krásné řádky čtené na našem sportovním areálu. 

Sportovní den pro druhý stupeň jsme z kapacitních důvodů museli rozdělit na dny dva. Díky tomu však mohl proběhnout na našem školním 
hřišti. Sportovní den pro první stupeň i letos pořádali naši deváťáci a letos se na něm uskutečnilo utkání zástupců z řad žáků a pedagogů 
školy proti reprezentaci brněnského studia České televize. Slavný zápas za skandování celé tribuny jsme vyhráli až na penalty. 

Dále pokračoval projekt MŠMT - Šablony II. Projekt je zaměřen na kombinaci témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 
vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit a spolupráce s rodiči 
dětí a žáků. Deset našich kolegů se pak díky tomuto projektu účastnilo Letní školy Edupraxe ve Křtinách. Celkové způsobilé náklady: 
1 814 519 Kč. 

Nejúspěšnější žáci 
I letos naši žáci uspěli v krajském a celostátním kole pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek.  

V kategorii žáků, kteří studují sólový zpěv nebo hlasovou výchovu na ZUŠ 6 - 11 let se umístila Šárka Melounová na 1. místě a postoupila 
do celostátního kola do Karlových Varů. V kategorii žáků, kteří nestudují sólový zpěv 12 - 15 let, obsadili 3. místo Laura Ida Nikolov, 2. 
místo Klára Pražáková a 1. místo získal Lukáš Kulendík a postoupil do celostátního kola do Karlových Varů. 

Oba postupující soutěžící na celostátní úrovni také uspěli. V kategorii žáků do 15 let, kteří zpěv nestudují, pak Lukáš Kulendík získal 
v konkurenci více než třiceti účastníků z celé České republiky krásné 3. místo. 
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Naše žákyně a žáci postoupili do sedmé skupiny Poháru 7. tříd ve volejbale. Zde vybojovali se dvěma vítězstvími a jednou prohrou druhá 
místa ve svých skupinách v prvním kole okresního přeboru Vyškov. 

Tradiční běžecký závod do schodů se konal v pátek třináctého. Ale ani toto datum nevadilo a byl opět pokořen rekord v počtu účastníků. 
Pořadatelem byla naše škola a ATK Šlapanice. Akce se uskutečnila v rámci European School Sport Day (Evropského školního sportovního 
dne). Více zde - www.essd.eu/cs/  

V okresním finále ve šplhu na tyči jsme vybojovali třetí místo. Naše žákyně Linda Benešová byla nejrychlejší dívkou celé soutěže. 

V okresním kole florbalového turnaje O pohár ministra, kterého se zúčastnil výběr pátého ročníku jsme se v konkurenci jedenácti škol, 
probojovali bez ztráty bodu až do finále turnaje. Po napínavém boji jsme podlehli Zbýšovu 1:3 a umístili se tak na skvělém druhém místě. ¨ 

17 žáků 8. a 9. ročníků se letos zúčastnilo školního kola olympiády v českém jazyce, ve kterém plnili mluvnické úkoly a psali slohovou práci 
na téma „Stalo se minulý týden“. 
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Museli například správně určit slovní druh slova tatam a použít toto příslovce ve větách. Dvě nejúspěšnější řešitelky – Adéla Zlatníková a 
Martina Paulíková postupili do okresního kola, které se konalo v lednu 2018. Třetí místo obsadila Eliška Šmedková a čtvrté Veronika 
Zetochová. 

Naše žákyně Kateřina Svěráková se stala mistryní České republiky juniorů ve skokových disciplínách.  

14 úspěšných řešitelů z 5. ročníků naší školy se v lednu zúčastnilo okresního kola matematické olympiády. Ze 127 soutěžících získal první 
místo náš Ondřej Fuksa. Radost nám udělali i dalších úspěšní řešitelé – na pátém místě byt Matěj Benešovský, šestém místě Jana Šedivá) 
a do první desítky se vešli ještě naši žáci Ester Kyasová, Lenka Seďová a Gabriela Parmová. V mezinárodním srovnání v matematické 
soutěži Klokan, která se již řadu let těší velkému zájmu nejen v České republice, ale i v zahraničí jsme i letos měli výborné výsledky. Letos 
se soutěže zúčastnilo celkem 255 žáků na 1. stupni a 98 žáků na 2. stupni.  

V jednotlivých kategoriích dosáhli naši žáci těchto výsledků: 

Cvrček (2. – 3. roč.) - 1. místo – Tomáš Kúdela, 2. místo – Tomáš Fišer, 3. místo – Magdaléna Hrančíková 

Klokánek (4. – 5. roč.) - 1. místo – Tomáš Urbánek, 2. místo – Ondřej Fuksa, 3. místo – Dalimil Klíč a Dominik Košíček 

Benjamín (6. – 7. roč.) - 1. místo – Alice Hloušková 2. místo – Adam Hladík a Veronika Pavlíková, 3. místo – Matěj Daněk 

Kadet (8. – 9. roč.) - 1. místo – Natálie Katrnošková, 2. místo – Michal Honek, 3. místo – Adam Sigmund 

V Pythagoriádě bylo pořadí na prvních třech příčkách následovné: 

1. místo: Tobík Klaban a Lenka Seďová 

2. místo: Janča Šedivá, Ondra Fuksa a Matěj Benešovský 

3. místo: Dalík Klíč a Nelča Vlčková 

Všechny tyto výsledky opět potvrdili vysokou úroveň matematických dovedností žáků naší školy.  

V literární a výtvarné soutěži "Moje obec, až mi bude třicet" se ve II. kategorii - 1.- 2. třída umístil na prvním místě Tomáš Benešovský. 

Naši kluci vyhráli okresní kolo v basketbale. Navíc Šimon Svoboda byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje. Následně se konalo krajské kolo 
této soutěže. Tabulkou jsme prošli bez zaváhání, stejně jako náš finálový soupeř - Kyjov. Finálový duel byl vyrovnaný pouze ze začátku, pak 
se kluci rozehráli a výborným týmovým výkonem soupeře porazili. Bohužel se letos nekoná republikové finále, kde by naši borci mohli 
zabojovat o nejvyšší příčky. Takhle dosáhli maxima, co mohli a jsou Mistři Jihomoravského kraje. Poděkování patří i trenérům Sokola 
Šlapanice Jakubovi Sznapkovi a nedávno zesnulému Pavlu Saxovi, který toto družstvo dlouhá léta vedl a prakticky tento tým vybudoval. 
Díky za parádní reprezentaci kluci . 

Naše škola také má šampiona v Brněnském běžeckém poháru. Úspěšný začátek v atletické sezóně zažil Tomáš Růža. V neděli 25. 3. si 
doběhl pro titul v BBP (kat. ml. ž.). Den před tím obsadil 12. místo na MČR v přespolním běhu v Dolní Dobrouči a 31. 3. skončil na 5. místě 
na MČR v aquatlonu v Jablonci.  

Ve čtvrtek 11. dubna se v kinosálu naší školy uskutečnila recitační soutěž prvního stupně. Děti si podle vlastního výběru připravily básničky 
dlouhé i krátké, veselé i dojemné. Zkusily si vystoupit před spolužáky, maminkami a také před porotou složenou z paních učitelek. Celou 
soutěží nás provázeli šikovní konferenciéři z řad dětí a přestávky mezi jednotlivými kategoriemi vyplňoval krátkými scénkami amatérský 
divadelní kroužek našich pedagogů.  

Ve školním bazénu se konal již 5. ročník plaveckého závodu Šlapanická štika. Závod byl připraven pro žáky a žákyně 6. - 9. ročníků. Mladší 
žáci závodili na 50 metrů a starší, to je 8. a 9. ročníky, na 100 metrů. Každý soutěžící si vybral minimálně dva plavecké způsoby. Také 
proběhly na naší škole plavecké závody pro žáky 1. stupně. Každá třída měla svůj „třídní“ závod, po kterém proběhlo vyhodnocení, předání 



Základní škola Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Výroční zpráva 2017/18 20 

diplomů a drobných cen. Posléze se časy vítězů jednotlivých tříd v daném ročníku srovnaly a vzešli celkoví vítězové. Vítězové jednotlivých 
kategorií obdrželi diplom a podle umístění: dárkovou poukázku v hodnotě 200,-Kč, plavecké brýle nebo sportovní vak. 

Dárková poukázka a plavecké brýle jsou sponzorské dary od obchodní společnosti Decathlon.  

Na 1. stupni se konala soutěž o nejlepšího zpěváka nebo nejlepší zpěvačku. Odborná porota potom vybrala vítěze v jednotlivých 
kategoriích. V 1. kategorii se umístila na 1. místě Nelinka Jarolímová, na 2. místě Ela Hladilínová a na 3. místě Helenka Heinzová a Adélka 
Lipenská. Ve 2. kategorii se umístila na 1. místě Hanka Chlupová, na 2. místě Marcelka Vintrová a na 3. místě Vojta Antoš. Ve 3. kategorii 
se umístila na 1. místě Šárka Melounová, na 2. místě Tomáš Urbánek a na 3. místě Terezka Janštová. 

Velkým úspěchem pak byla bronzová medaile na Mistrovství České republiky v Beeballu! 

Česká softballová asociace v rámci rozvoje pořádá každoročně Mistrovství ČR v Beeballu (určeno pro žáky 1.-5.tř. ZŠ). Celkem bylo 
přihlášeno 12  

Spolupráce školy s dalšími subjekty 
Naše škola během uplynulého školního roku spolupracoval s desítkami organizací a spolků. Např. Městská knihovna ve Šlapanicích 
připravila pro starší děti ze školní družiny zábavný výukový cyklus. Děti se formou tematického předčítání, her a soutěží seznamovali se 
zeměmi Evropy. 

Díky vánoční sbírce hraček se nám dostalo velkého poděkování od 
ředitele Fakultní nemocnice Brno MUDr. Romana Krause za všechny 
hračky, které žáci během vánoční sbírky přinesli do školy.  

Díky dlouhodobé spolupráci a pořádání burz dětského oblečení se 
podařilo místnímu spolku Centrum pro rodinu Vážka Šlapanice, z. s. 
pořídit několik sad nových školních sportovních dresů.  

Dále se daří dlouhodobě spolupracovat s významem partnerem, místní 
pobočkou firmy Tondach zastoupenou p. Ing. Oldřichem Pavelkou. 

Naše škola byla i v letošním roce spolupořadatelem Triatlonového 
seriálu a Vánočního atletického trojboje organizované ATK Šlapanice. 
Více informací lze nalézt na webu www.atkslapanice.wbs.cz. ATK je 
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atletický a triatlonový klub působící ve Šlapanicích. V současnosti se zaměřujeme pouze na mládež do 15 let, převážně na děti navštěvující 
ZŠ Šlapanice. 

V rámci projektu OP VK CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání pokračovala spolupráce se školami: 

SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, Brno 

SŠ grafická Brno, Šmahova 364/110, 627 00 Brno-Slatina 

SŠ Brno, Charbulova + Nová Mosilana – propagace oboru Výrobce textilií 

I v letošním roce se uskutečnilo sekání zákonných zástupců žáků 8. a 9. ročníku se zástupci SŠ v jídelně ZŠ (12. 12. 2016), kterého se 
zúčastnilo 25 středních škol. 

Během školního roku naše škola úzce spolupracovala i z důvodu nově definovaného společného vzdělávání s pedagogicko-psychologickými 
poradnami Brno – pracoviště Lomená, Hybešova, Kohoutova, Zachova, Sládkova a s SPC Štolcova, SPC Ibsenova, SPC Veslařská, SPC 
Kociánka 

V rámci oblasti prevence se odehrála na škole bezpečnostně preventivní akce Den bez úrazů s podtitulem „Bystři a chraň své smysly“. Děti 
měli možnost si prohlédnout vybavení a seznámit se s prací SDH Šlapanice a Policie ČR (Šlapanice). Následně plnili úkoly na jednotlivých 
stanovištích. Bez spolupráce obou jmenovaných složek a CVČ Fantázie by tato akce nebyla možná. 

Nedělní vánoční Jarmark našeho města na náměstí se neobešel bez vystoupení šlapanických žáků. Bylo to výsledkem dlouhodobé 
spolupráce školy s městem Šlapanice. A bylo tak také u Vánoční setkání. Město Šlapanice pořádá každý rok večeři pro seniory, kde má 
naše škola vždy malý program. Letos si poděkování zaslouží děti z 5.A a 5.C a malí zpěváčci 1.stupně. 

Díky spolupráci s městskou policií se i letos uskutečnil Den s městskou policií, kdy žáci pátých tříd rozdávali ovoce řidičům. Společně se 
strážníky městské policie kontrolovali dodržování předpisů u řidičů, kteří projížděli Šlapanicemi. Citrony a napomenutí dostávali ti, kteří 
nedodržovali předepsanou rychlost v obci, a jablka se rozdávala vzorným řidičům. 

Ve spolupráci s městem proběhly na škole i letos počítačové kurzy pro seniory, které jsou součástí projektu Zdravé město. Nově však 
začínají také kurzy anglického jazyka pro seniory. O tyto kurzy je veliký zájem a budou pokračovat i nadále. 

Naši žáci se společně s pedagogy také zapojili ve svém volném čase do celosvětové/celorepublikové akce Ukliďme svět, Ukliďme Česko. 

Nejen se sběrem na naší škole, ale ve více oblastech vděčíme za pomoc městské firmy SATESO. Díky nim je každoroční objem 
vytříděného odpadu na naší škole větší. 

Návštěvou a koncertem nás poctil známý violoncellista a koncertní mistr Národního divadla v Brně pan Josef Klíč. Ukázal nám, že „vážná“ 
hudba nemusí být tak docela vážná.  
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Abecední přehled akcí  
Název akce Typ akce (exkurze, výlet, ŠVP aj.) Ročník 
(Ne)alko preventivní program 3. roč. 
Adaptační kurz kurz 6. roč. 
Adéla ještě nevečeřela zážitkový program 8. roč. 
Andělská výstava v městské knihovně výstava prací 1. - 3. roč. 
Anglická olympiáda soutěž 3.- 5. roč. 
Bacha v síti - preventivní program preventivní program 4. roč. 
Basketbal turnaj - Tišnov 6.-.8. roč. 
Beseda s myslivci beseda 2. roč. 
Beseda s pamětníkem holokaustu Beseda 9. roč. 
Bezpečné přecházení interaktivní program 1. roč. 
Bezpečný internet a rizika netolismu beseda pro rodiče   
Bruno family park sportovně-zážitkové dopoledne 5.C 
Bruno park výlet 1.C, 2. B, C, D, 3.A 
Bruslení sportovní dopoledne 4.C, 5.C 
Bruslení za Lužánkami kurz bruslení 6.B, 5.B 
Bylo nás pět divadlo (Radost) 5. roč. 
Celé Česko čte dětem   1.st. 
Cestujeme po Evropě výuk. program v měst. knihovně 2. a 3. roč. 
Cigaretka Retka preventivní program (prevence kouření) 1. roč. 
Cyklovýlet do Mariánského údolí cyklovýlet 4.C, 5.C 
Český středověk div. představení 7., 8. roč. 
Den bez úrazů výukový program 1.roč. 
Den s městskou policií   5. roč. 
Deník Anny Frankové div. představení 9. roč. 
Divadlo Radost - Pipi Dlouhá punčocha divadelní představení 4.C, 4.D 
Dvoudenní školní výlet - Šiklův mlýn, Zvole výlet 2.C 
Exkurze Sako Brno, a.s. exkurze 7. roč. 
Filmový uzel Zlín školní výlet 6.A, C, D 
Florbal okr. kolo soutěž 1. st., 9. roč. 
Focení 1.tříd  MF Dnes   
Grafické dílny Výtvarné tvoření 7.B 
Halloween day Projektové vyučování 3.A., D 
Hasík  beseda 2. roč. 
CHO studijní část školního kola CHO 9. roč. 
Jak se Jonáš přestal bát divadlo s eko tematikou 1. roč. 
Jak se nestát závislákem preventivní interaktivní program 7. roč. 
Jarní výstava v městské knihovně výstava prací 1. - 3. roč. 
Jeden svět dětem ŠVP 7. roč. 
Jump park + Laser Game výlet 5.D 
Jurkovičova vila - Dům jako muzem školní program 2.C 
Kapka prevence beseda 3. roč. 
Karlovarský skřivánek 2018 pěvecká soutěž 4. - 9. roč. 
Keramická dílna s Fantázií výtvarné tvoření 1.C, 4.C 
Klapzubova jedenáctka - divadlo Polárka   3. roč. 
KMENY 90 výstava   
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Název akce Typ akce (exkurze, výlet, ŠVP aj.) Ročník 
Knihovna Šlapanice pasování na čtenáře 1.C,1.B 
KORCHEM korespondenční kurz 9. roč. 
Kubula a Kuba Kubikula divadlo Radost 1. roč. 
Kyberšikana beseda 7. roč. 
Labyrint pod Zelným trhem exkurze 9.B 
Laser Game, Brno - školní výlet výlet 6. roč. 
LVK Kunčice lyžařský výcvikový kurz 5. roč. 
LVK Němčičky LVK 1.st. 
Mach a šebestová divadlo 2. roč. 
Matematická olympiáda matematická soutěž 2. st. 
McDonald’s Cup fotbalový turnaj 4. - 5.roč 
Minifotbal ZŠ, AŠSK - okrskové kolo soutěž 7. - 9. roč. hoši 
Mobilní planetárium výukový program Neuvěřitelný vesmír 4. roč. 
Mohyla míru exkurze 5. roč. 
MŠ Zahrádky návštěva 1. roč. 
Muzeum Antropos exkurze 4. roč. 
Muzeum Šlapanice - Zimní svátky výukový program  1.C, D, 3. roč. 
Návštěva muzea interaktivní vzdělávací hra 7. roč. 
Netolismus preventivní program 5. roč. 
Olympiáda v českém jazyce soutěž 8. - 9. roč. 
Osvětim exkurze 9. roč. 
p. Klíč koncert 1.st. 
Pangea  soutěž 4. - 9. roč. 
Papír, papír, papír! - Muzeum Šlapanice Školní program 2.C 
Planeta Česko kino (dokumentární film) 6. roč. a 7.A 
Planetárium výukový program 5. roč. 
Plavba na raftech Svratka + Jungle park školní výlet 4.C 
Plavecké závody 1. stupně soutěž 1. st. 
Plaveme na Vánoční ostrov plavecké štafetové závody 2. st. 
Podivuhodný příběh ztraceného deníku program ve šlapanickém muzeu 6. roč. 
Podzimní výtvarná dílna dílna 1. - 2. roč. 
Praha poznávací zájezd 5.C, D, 7.A 
Prevence AIDS preventivní program 9. roč. 
Přijímačky nanečisto - M, ČJ test 9. roč. 
Pythagoriáda - okresní kolo soutěž 7.D 
Revue z kufru divadlo 1. roč. 
Rozlučkový táborák sportovní podvečer s opékáním 5.C 
Seiferos Výukový program 1. st. 
Škola v přírodě ŠVP 1. st. 
Školní plavecký přebor Štika závody v plavání 2. st 
Šlapanické schody soutěž   
Šplh soutěž 2. - 5. roč., 2. st. 
Táborák + spaní ve škole   4.B, C, D 
Technické muzeum Brno Exkurze 9. roč. 
Triatlon, 5. kolo soutěž   
Tři mušketýři - divadlo Bolka Polívky   3. roč. 
Turnaj 5. tříd v bränballu turnaj 5. roč. 
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Název akce Typ akce (exkurze, výlet, ŠVP aj.) Ročník 
Turnaj ve vybíjené turnaj 4 – 5. roč. 
Upeč třeba chleba Vzděl. Program 3. roč., 4.C 
Úřad práce - informační středisko exkurze 9. roč. 
Úžasné divadlo fyziky Výukový program 8.- 9. roč. 
Vánoce Josefa Lady výuková program - centrum Lužánky 2. B, D 
Vánoční atletický trojboj soutěž 1. - 6. roč. 
Veletrh odborného vzdělání exkurze 9. roč. 
Vida centrum vzdělávací program 5.C 
Vídeň exkurze 7. roč. 
Vietnam - brána do Indočíny výukový program 7. roč. 
Vlastivědná vycházka - významná místa v Brně Výukový program 3.A, D, 4.C 
Vodící pes beseda 1.C 
Vojenský výlet - exkurze Výlet + exkurze 5.D 
Výlet do Sokolnic výlet 5.C 
Vyrábění ze dřeva Výukový program 3. roč., 4. C, D 
Výtvarná dílna dílna 1. roč. 
Za brněnskými pověstmi exkurze 7. roč. 
Za oponou výchovný koncert 5. roč. 
Zdravé zuby výukový program 1. roč. 

 

Přehled nabízených kroužků ve školním roce 2017/18 
Název kroužku Vedoucí kroužku Komu určen 

Aerobik Eva Heinzová 3.-9. tř. dívky 
Anglická konverzace Simona Černochová 6. tř 
Angličtina + Simona Černochová 6.tř 
Atletika Macháček Václav 1. - 3. tř. 
Atletika Macháček Václav 4. - 5. tř. 
Atletika Stloukalová Lenka 1. - 3. tř. 
Atletika Alena Nezdařilová 1.-5. tř. 
BabyJUDO www.judo-brno.cz 4. - 6. let 
Deskové hry Mgr. Marek Zvalo 1. - 9. tř. 
Divadelní kroužek 1 Hana Jarolímová 1. - 4. tř. 
Divadelní kroužek 2 Šárka Štěpánková 4.- 6. tř. 
Družina LIŠKY Iveta Jelínková 5. - 9. tř. 
FUNNY English Mgr. Andrea Hrabáková 6.-7. tř. 
HAPPY English Mgr. Andrea Hrabáková 4.-5. tř 
Headis Aleš Karásek 5.tř-9.tř 
Hra na flétnu I. Martina Fuksová 2. - 6. tř. 
Hra na flétnu II. Martina Fuksová 2. - 6. tř. 
JUDO www.judo-brno.cz 1. - 5. tř. 
JUDO www.judo-brno.cz 1. - 5. tř. 
Junák-český skaut, středisko Šlapanice, z.s. Vít Staněk  
Keramika I Lída Dufková 1. - 2. tř. 
Keramika II Lída Dufková 3. - 6. tř. 
Klub zábavné logiky a deskových her Pavel Vyhňák 6. - 9. tř. 
Kreativní tvoření Lucie Šebestová, Jitka Vilímová 1. - 5. tř. 
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Název kroužku Vedoucí kroužku Komu určen 
Kroužek angličtiny Šárka Štěpánková 1.A, 1.B 
Kroužek angličtiny Šárka Štěpánková 1.C, 1.D 
Kroužek míčových her a volejbalu Mgr. Jiří Hrdina kluci + holky 1. - 4. tř. 
Kroužek míčových her a volejbalu Mgr. Jiří Hrdina kluci + holky 4. - 5. tř. 
Kroužek míčových her a volejbalu Mgr. Jiří Hrdina kluci + holky 1. - 4. tř. 
Kroužek míčových her a volejbalu Mgr. Jiří Hrdina kluci + holky 4. - 5. tř. 
Kroužek plavání I. Věra Levíčková, Hana Křápková 1. a 2. tř. 
Kroužek plavání II. Věra Levíčková, Hana Křápková 3. - 5. tř. 
Kroužek plavání plus Věra Levíčková 1. - 9. tř. 
Kroužek vodního póla Věra Levíčková, Hana Křápková 4. - 6. tř. 
Kytara Michaela Poláková 3. - 9. tř. 
MAGIC English Mgr. Andrea Hrabáková 1.-3. tř 
Mažoretky LILI Jana Honová 1.-9. tř. 
Nová chlapecká družina Martin Jelínek 1. - 3. tř. 
Pěvecký sbor Michal Lupač 6. - 9. tř. 
Pohodové vaření Lenka Maňasová, Monika Koudelková 2. -5. tř. 
Pohybové hry 1 Věra Musilová 2. a 3. tř. chlapci 
Pohybové hry 2 Věra Musilová 2. a 3. tř. dívky 
Předtančení 9. roč. Eva Heinzová 9. roč. 
Příprava na osmiletá gymnázia Mgr. Hana Kovářová 5. tř. 
Příprava na přijímačky na střední Mgr. Hana Kovářová 9. tř. 
Příprava na přijímačky sš MA Ivo Kunovjánek 9. tř. 
Příprava na přijímačky sš MA Ivo Kunovjánek 9. tř. 
SMART English Mgr. Andrea Hrabáková 8.-9. tř 
Softball, T-ball Olga Hamříková 1.-9. tř. 
Šachový kroužek Miroslav Kureš začátečníci a mírně pokročilí 
Šikulky I (rukodělné tvoření) Klára Horčicová 1. - 2. tř. 
Šikulky II (rukodělné tvoření) Klára Horčicová 3. - 6. tř. 
Šperky (tvorba orig. Šperků) Lída Dufková 4. - 6. tř. 
Triatlon - běh Fruhwirt Petr 3. - 9. tř. 
Triatlon - běh/cyklistika Fruhwirt Petr 5. - 9. tř. 
Triatlon - plavání Fruhwirt Petr 3. - 9. tř. 
Turistický oddíl Tam Tam Irena Kratochvílová 1. - 9. tř. 
Vědátoři I (věda hrou, pokusy) Mgr. Marek Zvalo 1. - 2. tř. 
Vědátoři I (věda hrou, pokusy) Mgr. Marek Zvalo 3. - 7. tř. 
Zobcová flétna Michaela Poláková 1. - 9. tř. 
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Část VII. 
Údaje o kontrolách a výsledcích inspekcí provedených Českou školní inspekcí 

Česká školní inspekce (dále ČŠI) prošetřila stížnost na Základní školu, Šlapanice, okres Brno- venkov, příspěvkovou organizaci, kterou 
zaslal zákonný zástupce žáka naší školy na ČŠI.  

Dále ČŠI provedla elektronickou formou následující šetření: 
· výběrové zjišťování výsledků žáků 2017/18 – mediální gramotnost žáků 9. ročníku 
· šetření mezinárodního projektu PISA 2018 

Část VIII. 
Základní údaje o hospodaření 

Základní škola hospodaří: 
· se státními prostředky určenými na platy, náhrady platů, odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných 

mimo pracovní poměr, na výdaje na úhradu pojistného, na sociální zabezpečení a na úhradu zdravotního pojistného, na příděly do 
fondu kulturních a sociálních potřeb, na učební pomůcky, učebnice a na další vzdělávání pedagogických pracovníků: 

 plánovaný rozpočet (tis. Kč) skutečnost (tis. Kč) 
2016 28 553 29 340 
2017 32 340 34 286 
2018 37 670 není známá 

 
· s prostředky poskytovanými zřizovatelem školy určenými na zajištění provozu školy, kromě výdajů hrazených z prostředků 

státního rozpočtu:  

 plánovaný rozpočet (tis. Kč) skutečnost (tis. Kč) 

2016 
9 859,5 z toho 

· 1 796,9 tis. Kč na provoz bazénu pro veřejnost 
· 1 727,5 tis. Kč nařízený odvod odpisů 

10 630,4 

2017 
11 638 z toho 

· 1 617 tis. Kč na provoz bazénu pro veřejnost 
· 1 780 tis. Kč nařízený odvod odpisů 

11 650,0 

2018 
12 242 z toho 

· 2 234,2 tis. Kč na provoz bazénu pro veřejnost 
· 1 858,0 tis. Kč nařízený odvod odpisů  

není známá 

 
· s prostředky získanými hospodářskou činností školy (pronájem, pořádání odborných kurzů a školení, poskytování stravovacích 

služeb): 
o kalendářní rok 2016 – 1 462 tis. Kč 
o kalendářní rok 2017 – 2 655 tis. Kč  
o období leden – srpen 2018 – 2 263 tis. Kč 

Podrobnější rozbor hospodaření je uveden ve výroční zprávě o hospodaření školy. 
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Část IX. 
Rozvojové a mezinárodní programy, projekty financované z cizích zdrojů 

Projekt zaměstnanost - Škola rodičům otevřená 
Projekt je zaměřen na řešení problému obtížného sladění pracovního a rodinného života rodičů dětí 1. st. ZŠ Šlapanice. V projektu jsou 
provozovány skupiny dětských klubů pro žáky 3. až 5. ročníků, dětské kluby rozšířily provoz družin pro žáky 1. a 2. ročníků. Během realizace 
projektu proběhlo 10 příměstských táborů v období letních a jarních prázdnin. V rámci projektu škola zajišťuje doprovody některých dětí na 
kroužky. Celkem bude podpořeno minimálně 150 rodičů. Projektu předcházel obsáhlým dotazníkový průzkum zájmu mezi rodiči. 
Realizace: 1. 9. 2016 – 30. 9. 2018 
Celkové způsobilé náklady 4 789 157,50 Kč. 

ZŠ Šlapanice - Šablony II. 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění 
přechodu dětí z mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 
Realizace: 1. 3. 2017 - 28. 2. 2019 

Dotace: 
1. Personální podpora (IP 1, SC 2 

Školní speciální pedagog 
Školní psycholog 

2. Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů ZŠ (IP 1, SC 2 a IP 3, SC 1) 
DVPP - 32 hodin - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring 
DVPP - 32 hodin - Inkluze 
DVPP - 56 hodin - Čtenářská gramotnost, Matematická gramotnost, Cizí jazyky, Mentoring 
Tandemová výuka na ZŠ 

3. Extrakurikulární rozvojové aktivity ZŠ (IP 1, SC 2) 
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 
Příprava na vyučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Celkové způsobilé náklady: 1 814 519 Kč 

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí 
ZŠ Šlapanice je zapojena do projektu MU Brno „Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí“, který je zaměřen na 
vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vznikla dvě 
společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). 

Obědy pro děti 
Jsme také zapojeni do projektu Obědy pro děti. Jeho cílem je pomoci dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit dětem obědy ve 
školních jídelnách. Dětem, jejichž situace je dlouhodobá, které nemají vidinu zlepšení situace, a pro které mohou být obědy ve školní jídelně 
mnohdy jediným, pravidelným teplým jídlem, ač se rodiče tuto situaci snaží řešit. Projekt Obědy pro děti je na naší škole realizován díky 
obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., která pomáhá ženám (popř. mužům) s dětmi, které se ocitly v tíživé životní 
situaci, kterou nedokáží vlastními silami řešit, ale aktivně přistupují k řešení svých problémů. 

Erasmus+ KA1 školní vzdělávání, projekt č. 2017-1-CZ01-KA101-034802 
Název projektu: Jsme na jedné lodi - máme společný jazyk 
Název projektu anglicky: We share one board and one language 
Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017 
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019 
Doba trvání projektu: 24 měsíců 
Celková výše dotace: 18 263 € 
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Hlavním cílem projektu je získat odborně vzdělané pedagogy, jejichž dovedností napomůžou zlepšit jazykovou úroveň žáků. Jedním 
z dalších cílů projektu je vytvořit ze základní školy místo, kde si budou pedagogové vzájemně předávat nové poznatky a informace, které na 
vzdělávacích aktivitách získají. 

Cílem projektu je také umožnit pedagogům jazyků možnost rozvoje jazykových dovedností v prostředí, ve kterém se normálně nepohybují. 
Absolvování dvoutýdenních a týdenních kurzů v různých evropských destinacích umožní učitelům efektivní možnost prohloubení znalostí a 
bude to podnětným prostředí pro konverzaci v cizím jazyce. Dalším z cílů je získat nové dovednosti a znalosti se zaváděním ICT do výuky a 
využívat moderní technologie při prezentaci školy či práce žáků nebo navazování kontaktů s jinými školami a zapojování se do společných 
projektů. 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008358 - PolyGram - Podpora polytechnického vzdělávání, matematické a čtenářské 
gramotnosti v Jihomoravském kraji 
Naši žáci navštěvují během školního roku odborné učebny mechatroniky a audio techniky, které jsou k dispozici na Střední škole technické a 
ekonomické v Brně, Olomoucká 61. Také se účastní odborných dílen na škole. 

OP VK CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Podpora technického a přírodovědného vzdělávání 
V rámci tohoto projektu pokračovala spolupráce se školami: 

· SŠ technická a ekonomická, Brno, Olomoucká 61, Brno 

· SŠ grafická Brno, Šmahova 364/110, 627 00 Brno-Slatina 

· SŠ Brno, Charbulova + Nová Mosilana – propagace oboru Výrobce textilií 

Část X. 
Spolupráce s odborovou organizací 

Na základní škole pracuje základní odborová organizace, se kterou zaměstnavatel úzce spolupracuje. Zaměstnavatel informuje odborovou 
organizaci dle § 279 zákoníku práce a projednává s ní veškeré záležitosti dle § 280 zákoníku práce. Zaměstnavatel umožňuje činnost 
odborové organizace a poskytuje jí potřebné zázemí. 

Část XI. 
Závěr 

Výroční zprávu Základní školy, Šlapanice, Brno – venkov, příspěvkové organizace, Masarykovo nám.1594/16, PSČ 664 51 za školní rok 
2017/2018, projednanou pedagogickou radou dne 1. 10. 2018, četli a schvalují: 

 za Školskou radu ZŠ Šlapanice za vedení základní školy 

 ...........................................................................  ........................................... 
 datum, jméno a podpis datum a podpis 
  PhDr. Pavel Vyhňák 
  ředitel 


