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Část I. 
Základní charakteristika školy 

A. Název, sídlo, zřizovatel 

název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice 664 51 
IZO: 102191239 
RED-IZO 600110516 
IČ: 75023920 
zřizovatel školy: Město Šlapanice 
 Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51 
ředitel školy:  Mgr. Michal Klaška 
zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Bílý, Mgr. Monika Pantělejevová 
součásti školy: škola s úplným 1. i 2. stupněm základní školy, školní družina, školní jídelna 
telefon: 544 120 311 
fax: 544 120 301 
e-mail: kancelar@zsslapanice.cz 
web: www.zsslapanice.cz 

B. Školská rada 

Při základní škole pracuje školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), která navazuje na práci Rady 
školy zřízené dne 20. 2. 2003 dle § 17 písm. a), b) a d) odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě 
a samosprávě ve školství. Zápisy z jednání školské rady jsou k dispozici na webových stránkách školy – 
www.zsslapanice.cz. 

C. Obory základního vzdělávání a vzdělávací program 

Kód oboru Popis oboru Forma studia Délka studia Kapacita oboru Platí od 
79-01-C/001 Základní škola denní devět let 800 24. 8. 2004 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací Výuka v ročníku 
Základní škola 16 847/96-2 5. a 9. 
Vzdělávací program pro základní vzdělávání ZŠ Šlapanice  1. – 4. a 6. – 9. 

Část II. 
Údaje o pracovnících školy 

(k 30. 9. 2009) 

A. Pedagogičtí pracovníci 

Fyzické osoby Přepočtení na plné zaměstnance 
Pedagogičtí pracovníci 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy 

učitelé 1. stupeň 13 12 13,5 12,5 
učitelé 2. stupeň 23 20 21,3 18,3 
vychovatelé 5 5 5,0 5,0 
asistenti pedagoga 2 2 1,0 1,0 
Celkem 41 37 34,8 30,8 
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B. Ostatní zaměstnanci 

Počet pracovníků 
Ostatní zaměstnanci 

fyzický přepočtený 

administrativa 2 2,00 
provoz 8 8,00 
šk. jídelna 11 10,50 
Celkem 21 20,50 

Část III. 
Zápis k povinné školní docházce, přestup do základní školy 

A. Zápis k povinné školní docházce 

Počet zapisovaných (rozdělení podle věku) 
zapisovaní zapsaní na dané škole s odkladem docházky 

Děti 
celkem 

z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

Poprvé u zápisu 80 40 58 31 22 9 
Po odkladu šk. docházky 17 5 17 5 0 0 

z celkového počtu děti narozené 
1. 9. 2004 a později 0 0 0 0 0 0 
1. 9. 2003 – 31. 8. 2004 80 40 58 31 22 9 
1. 9. 2002 – 31. 8. 2003 17 5 17 5 0 0 

B. Přestup do základní školy 

K plnění povinné školní docházky na základní škole od školního roku 2009/2010 bylo zařazeno 20 žáků 
(z toho 9 dívek), jejichž zákonní zástupci požádali o přestup žáka na naši školu. 

Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

(podle stavu žáků k 15. 9. 2010, po opravných a dodatečných zkouškách) 

A. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Prospělo s 
vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. 68 0 0 
2. 72 0 0 
3. 64 10 0 
4. 43 4 0 
5. 35 12 0 
Celkem 1. stupeň 282 26 0 
6. 40 25 0 
7. 20 26 0 
8. 26 27 0 
9. 26 54 0 
Celkem 2. stupeň 112 132 0 
Celkem za školu 394 158 0 
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B. Hodnocení chování: 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 
Stupeň chování 

1. poletí 2. pololetí 1. poletí 2. pololetí 

1 303 300 244 241 
2 0 0 0 0 
3 0 0 0 3 

C. Absence 

omluvená neomluvená 2009/2010 
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

celkem průměr 
na žáka 

1. stupeň 11 093 12 815 0 1 23 909 77,62 
2. stupeň 13 860 18 421 0 53 32 334 132,52 
celkem 24 953 31 236 0 54 56 243 101,89 

Část V. 
Poradenské služby a prevence sociálně patologických jevů 

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE 
1) Metodická a informační činnost 
Činnost metodika primární prevence je zaměřena na koordinaci aktivit spojených s primární prevencí 
patologických jevů vyskytujících se u žáků základní školy. Jedná se zejména o poskytování informací a 
metodickou pomoc pedagogům, rodičům a především žákům základní školy. Do této činnosti rovněž 
spadá tvorba a dohled nad realizací minimálního preventivního programu. 
 
2) Uskutečněné aktivity 

Akce Ročník Organizátor 
Klima třídy 5. PPP Brno-venkov 
Klima třídy 6. PPP Brno-venkov 
Záškoláctví, šikana a práce kurátora 6. MěÚ Brno-venkov 
Poruchy příjmu potravy 7. PPP Brno-venkov 
Zájmy chráněné trestním zákonem 8. PPP Brno-venkov 
Kruhy rozhodnutí 9. Školní psycholožka 
Drogy jako energetická bomba 9. PPP Brno-venkov 
Duhová pohádka 2., 3. Divadlo Kamila Kouly 
 

3) Zhodnocení 

Školní rok 2009/2010 byl z hlediska primární prevence a řešení patologických jevů uspokojivý. Během 
tohoto školního roku začala na naší škole působit školní psycholožka. Tento fakt vedl ke zkvalitnění péče 
o naše žáky po osobnostní stránce. Kontinuální spolupráce metodika primární prevence, školního 
psychologa a výchovného poradce umožnila včasné řešení nastalých „krizových situací“.  
 
Pedagogové naší základní školy přistupovali k řešení a urovnávání konfliktů mezi žáky odpovědně, 
citlivě a s rozvahou. Je třeba ocenit aktivní zapojení třídních učitelů do řešení vzniklých konfliktních 
situací a další spolupráci v procesu řešení těchto konfliktů. 
 
Konzultační hodiny metodika prevence byly využívány žáky a rodiči ke konzultacím a následnému řešení 
problému.  
 
Naším cílem bylo vytvoření zdravého školního prostředí, které rozvíjí umění prosadit se a prohlubuje 
otevřenou komunikaci. Na naší základní škole proběhly programy podporující tento cíl.  
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Široká škála volnočasových aktivit umožňuje každému žáku naší základní školy prožít svůj volný čas 
smysluplně a aktivně. Rovněž tato okolnost je nezbytná při primární prevenci patologických jevů. 
 
Ve školním roce 2010/2011 se budeme nadále snažit vést žáky ke zdravému způsobu života 
a k posilování pocitu zodpovědnosti při rozhodování v problematických okamžicích jejich života. 
 
 
VÝCHOVNÝ PORADCE (dále VP) 
Výchovná poradkyně poskytovala metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, individuálních 
vzdělávacích plánů, pomáhala žákům a jejich rodičům v otázkách kariérového rozhodování žáků. 
Společně s třídními učiteli podávala návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělání, prevence 
a nápravy problémů žáků. Rodiče a učitele informovala o práci různých školských a dalších poradenských 
zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich služeb při výchově dětí. 
 
Během školního roku docházelo ke spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (pedagogicko-
psychologickou poradnou, speciálně pedagogickým centrem), při zajištění poradenských služeb 
a s vedením školy zajišťovala spolupráci s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní 
komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR. V rámci školy VP spolupracovala se školní psycholožkou, se 
speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na základní škole. 
 
Výchovná poradkyně po celý školní rok vedla dokumentaci a databázi integrovaných žáků 
s individuálním studijním plánem a dalších žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zvláštní péči 
věnovala žákům, kteří vycházejí ze základní školy. Pro rodiče a žáky při volbě povolání poskytovala 
poradenskou činnost:  

- podávala informace o středních školách a poskytovala jejich propagační materiály; 
- poskytovala poradenskou činnost při vyplňování přihlášek na střední školy; 
- pečovala o žáky, kteří ukončí základní vzdělávání dříve než v devátém ročníku; 
- probíhala spolupráce s úřadem práce a se zástupci středních škol; 
- zpracovala přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení; 
- poskytovala rodičům a žákům informace při odvolacím řízení. 

 
Výsledky přijímacího řízení na SŠ a SOU 
Počet žáků 9. ročníku: 80 žáků 
Úspěšně přijato v 1. kole: 63 žáků (78,75 %) 
Z toho žáci s maturitním studiem: 61 žáků (96,83 %) 
 
Počet žáků odcházejících z 8. ročníku: 1 žák (přijat) 
 
Počet žáků hlásících se na gymnázium ze 7. ročníku: 8 žáků 
Přijato: 3 žáci (37,5 %) 
 
Počet žáků hlásících se na gymnázium z 5. ročníku: 27 žáků 
Přijato: 6 žáků (22 %) 
 
Školení a konzultace 
Pracovní setkání VP na SOŠ a SOU stavební, Brno 
Pracovní setkání VP na SPŠ a VOŠ technická, Brno 
Pracovní setkání VP na SPŠ polytechnická, Brno 
Pracovní setkání VP na SŠ potravinářské a služeb, Brno 
Školení – Kompetence VP v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením 
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Část VI. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Počet 
pracovníků Zdravotník zotavovacích akcí 8 

NSTS Institut Malta, Komunikativní metoda ve výuce cizích jazyků – AJ 1 
International House Dublin – Metodický kurz pro učitele AJ 1 
Seminář „More Fun at Home“ 1 
Seminář „Music in the Classroom 1 
Povinnosti vyplývající z chemické legislativy 1 
Současné trendy ve výuce matematiky 1 
Ruština na základních školách jako druhý jazyk 1 
Lidský mozek, Mudr. F. Koukolník 1 
Patologické jevy mladistvých – gamblerství, FSV MU 1 
Kompetence VP v oblasti péče o žáky se zdravotním postižením 1 
Specifické poruchy učení a chování na 2. stupni ZŠ 1 
Výtvarné techniky – staré a dobré 1 
Výtvarné techniky pro každého 2 
Platové předpisy ve školství 1 
Jak na individuální vzdělávací program 1 

Co má vědět vedení školy a pedagogický sbor ZŠ o vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami 

34 

Škola hrou 1 
Aktuální problémy sociální patologie 1 
Hrátky s hudbou 1 
Poruchy chování 1 
Celkem 62 

Část VII. 
Školní aktivity a prezentace školy 

Zde uvádíme výčet školních i mimoškolních aktivit školy, spolupráci s organizacemi v obci i jinými 
subjekty. Z důvodu rekonstrukce školní tělocvičny a bazénu nebyly ve školním roce nabízeny sportovní 
zájmové útvary vyžadující tyto prostory. 

1A. Kroužky při ZŠ 

1. Angličtina 3. ročník 
2. Angličtina 1. ročník 
3. Angličtina 1. ročník 
4. Angličtina 1. ročník 
5. Angličtina 2. ročník 
6. Angličtina 2. ročník 
7. Angličtina 2. ročník 
8. Angličtina 2. ročník 
9. Anglické divadlo 
10. Hra na kytaru 1 
11. Hra na kytaru 2 
12. Hra na kytaru 3 

13. Aerobik 1 – mladší žákyně 
14. Aerobik 2 – starší žákyně 
15. Pohybové hry 
16. Volejbal 
17. Judo a sebeobrana 
18. Carcassone – klub deskových her 
19. Osadníci – klub deskových her 
20. Šikulky I – výtvarný kroužek 
21. Šikulky II – výtvarný kroužek 
22. Žabky – dívčí free klub 
23. Korálková dílna 
24. Počítačový kroužek 
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B. Soutěže, exkurze, výchovné koncerty a další školní aktivity 

ZÁŘÍ 
Divadlo Radost, O Honzovi a zakleté princezně 2. ročník 
Srovnávací testy ČJ,  6. ročník 
KORCHEM, korespondenční kurz chemie 8. – 9. ročník 
Srovnávací testy M 6. ročník 
Dětské muzeum, exkurze 7. ročník 
Návštěva Úřadu práce Brno – venkov, exkurze 9. ročníky 
 
ŘÍJEN 
Strašidelná stezka, výstava podzimních prací v kinosále 1. stupeň 
Divadlo Radost, Guliverovy cesty 3., 4. ročníky 
Voda – výukový program (Fantázie Slatina), vyukový program 3. ročníky 
BFantázie Slatina, vyukový program Boudo budko 4. ročníky 
Halloween party, dramatické pásmo pro 1. stupeň 1. stupeň 
Romeo and Juliet, div. představení  9. B 
Srovnávací zkoušky z ČJ 9. ročník 
chemická olympiáda – studijní část, školní kolo 9. ročník 
Srovnávací testy z M 9. ročník 
Hry a klamy, Ov, Interaktivní výstava 6. a 7. ročník 
Návštěva Německé a rakouské knihovny, exkurze 9. ročník, 8. ročník 
Věda není věda, akce 2. st. (Ch, F, Př) pro 5. ročník 5. ročník 
Adaptační kurz 6. ročník 
 
LISTOPAD 
konverzační soutěž v Aj – školní kolo, soutěž 6. – 9. ročník 
srovnávací testy z AJ, srovnávací testy 5. ročníky 
Dějepisná olympiáda, soutěž – šk. kolo 8. – 9. ročník 
Poruchy příjmu potravy, výukový program 7. ročník 
 
PROSINEC 
Jack the Ripper, div. představení 8. A 
Lord of the Flies, div. představení 8. B 
Like the Flintstones, div. představení 7. A 
Romeo and Juliet, div. představení 9. A, C 
Like the Flinstones, div. představení 7. B 
Olympiáda v ČJ, školní kolo, soutěž 8. + 9. ročník (výběr) 
Školní kolo "ZLATÝ KOS!, pěvecká soutěž 6. – 9. ročník 
Matematická olympiáda – školní kolo, soutěž 9. ročník 
Adventní Vídeň, exkurze 2. stupeň 
Vánoční přání, soutěž 9. ročník, 7. ročník 
Divadlo Radost: Tři čuníci nezbedníci, divadlo 1. ročník 
Divadlo Slatina: Mrazík, ochotnické divadlo 1. ročník 
Návštěva MŠ Zahrádka, návštěva 1. ročník 
Vánoční koncert v kinosále, koncert 1. ročník 
 
LEDEN 
konverzační soutěž v Aj – městské kolo, soutěž  
srovnávací testy z AJ 9. ročník 
výchovný koncert – p. Hrabě, koncert 6., 7. ročníky + 3., 4. ročník 
chemická olympiáda – teoretická a praktická část, školní kolo 9. ročník 
Matematická olympiáda – školní kolo, soutěž 7. ročník 
Den otevřených dveří,   
Dějepisná olympiáda, okresní kolo soutěže 8. B (Pavel Vašina) 
Zápis do 1. tříd, zápis 
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ÚNOR 
Recitační soutěž – 1. stupeň, soutěž 1. – 5. ročník 
Recitační soutěž – 2. stupeň, soutěž 6. – 9. ročník 
Pythagoriáda – školní kolo, soutěž – M 6. ročník  
Pythagoriáda – školní kolo, soutěž – M 7. ročník 
Valentinská přání, soutěž 9. ročník, 7. ročník 
Brno nejsou jen supermarkety – domácí kolo, soutěž (Z + Ov) 4. – 9. ročník 
Čas proměn Vkz, výukový program 6. ročník – dívky 
Tajemství pralesa – Mahenovo divadlo, div. představení (Čj) 7. ročník + 8. B 
Fantázie – keramika, keramika ke Dni matek 1. ročník 
IQ testy – MENSA, testy 1. stupeň 
Recitační soutěž, soutěž 1. stupeň 
Preventivní program – Duhová pohádka, prevence 2. a 3. ročník 
Divadlo Radost – Broučci, div. představení 2. ročník 
Záludná astronomická „PROČ“, výukový program zeměpis 6. ročník 
Indie, výukový program zeměpis 7. ročník 
 
BŘEZEN 
Recitační kolo (Čj – okresní kolo), soutěž Houšťová, Novohradský 
Koncert skupiny RÉVA, koncert 1. a 2. stupeň 
Klokan – kategorie Benjamin, soutěž (M) 6. – 7. ročník 
Klokan – kategorie Kadet, soutěž (M) 8. – 9. ročník 
Lyžařský a snowboardový kurz, kurz 7. – 9. ročník 
Zlatý kos, pěvecká soutěž 1. stupeň 
Olympiáda v ČJ, okresní kolo, soutěž 8. B – Pavel Vašina 
Klokan – kategorie Klokánek, Cvrček, soutěž 1. stupeň 
recitační soutěž – oblastní kolo, soutěž 1. stupeň 
Divadlo Radost: Zvířátka a loupežníci, divadlo 1. třídy 
Přijímací zkoušky z matematiky "nanečisto", testování znalostí 9. ročník 
 
DUBEN 
English jungle– školní kolo, soutěž pro 1. stupeň 1. stupeň 
Divadelní představení (Nj), divadelní představení 9. ročník 
Recitační soutěž – krajské kolo, soutěž 9. C – Tomáš Novohradský 
Muzeum Šlapanice: Merkur, výstava 1. třídy 
Památníky obětem válek ve Šlapanicích, exkurze 9. ročník 
Knihovna Šlapanice, beseda 1. třídy 
"TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE", školní kolo soutěže 6. – 9. ročníky 
Brno nejsou jen supermarkety – školní kolo, soutěž (Z + Ov) 4. – 9. ročník 
 
KVĚTEN 
Vystoupení ke Dni matek, vystoupení 1. stupeň 
English jungle – městské kolo, soutěž  
poznávací zájezd Velká Británie a Paříž, exkurze výběr 8. ročníků 
Berlín – poznávací zájezd, exkurze 9. ročník, 7. ročník 
Školy v přírodě 1. stupeň 
ZOO, exkurze 6. ročník  
Návštěva knihovny, exkurze 6. ročník  
 
ČERVEN 
anglická olympiáda, soutěž 4. a 7. ročník 
anglická olympiáda, soutěž 5. a 8. ročník 
Horniny a minerály, exkurze (Př) 9. ročník 
Technické muzeum Brno, exkurze 8. ročník 
Kruhy rozhodnutí Vkz, výukový program 9. A 
Bitva u Lipan, divadlo Polárka, div. představení 7. B 
Školy v přírodě 1. stupeň 
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Hasík, preventivní program 2. ročník 
Den bez úrazů, výchovně vzdělávací akce 1. stupeň 
Turnaj ve fotbale, soutěž 1. stupeň 
Návštěva předškoláků 1. třídy 
Dětský den, zábavné dopoledne pro 1. st.  9. ročník pro 1. stupeň 
Brno nejsou jen supermarkety – vyhodnocení soutěže, exkurze (Z + Ov) 4. – 9. ročník 
Outdoorový kurz 9. ročník 

Část VIII. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce byla na základní škole provedena veřejnosprávní kontrola Českou školní inspekcí 
zaměřená na využívání finančních prostředků státního rozpočtu. 
 

Část IX. 
Základní údaje o hospodaření 

Základní škola hospodaří: 
o 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 pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do 
fondu kulturních a sociálních potřeb na učební pomůcky, učebnice a na výdaje na další 
vzdělávání pedagogických pracovníků (rok 2009 – 20 126 000 Kč); 

o s prostředky poskytovanými zřizovatelem školy určenými na zajištění provozu školy, kromě 
výdajů hrazených z prostředků státního rozpočtu (rok 2009 – 5 820 000 Kč, z toho odpisy 
693 600 Kč, u nichž byl nařízen odvod do rozpočtu města ve výši 100 %); 

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

Podrobnější rozbor hospodaření je uveden ve výroční zprávě o hospodaření školy. 

Část X. 
Rozvojové a mezinárodní programy 

Základní škola se v tomto školním roce nezúčastnila žádných rozvojových a mezinárodních projektů. 

Část XI. 
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Základní škola není zapojena do systému dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. Mimo tento 
systém škola pořádá jazykové kurzy pro dospělé. 

Část XII. 
Projekty financované z cizích zdrojů 

Základní škola byla na základě výběrového řízení zařazena do projektu VIP Kariéra financovaného ESF 
a rozpočtem ČR. Tento projekt zajišťuje Institut pedagogicko-psychologického poradenství České 
republiky a umožnil nám od 1. 3. 2010 zapojení školního psychologa do poradenských služeb 
poskytovaných základní školou. 
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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 § 280zákoníku práce. Zaměstnavatel umožňuje činnosti odborové organizace a poskytuje ji 
potřebné zázemí. 

Část IX. 
Ostatní údaje 

Během školního roku probíhala celková rekonstrukce pavilonu B základní školy – tělocvičny a bazénu. 
Z tohoto důvodu byla upravena organizace výuky tělesné výchovy (hodiny v blocích na začátku 
vyučování) a byly pro tento účel zajištěny náhradní prostory (Sokolovna, Sportovní hala Smetanova, 
Orlovna). Tímto také děkujeme vlastníkům těchto budov. Rekonstruovaná budova byla otevřena 
1. 4. 2010. 
 
Děkujeme všem pracovníků školy za vykonanou práci a úsilí, které věnovali svěřeným žákům. Děkujeme 
občanskému sdružení Kalamář a rodičům za finanční podporu a pomoc při zajišťování školních akcí, 
fotbalovému klubu SK Šlapanice za spolupořádání některých školních aktivit, všem spolupracovníkům 
z dalších organizací i všem osobám, které se třeba jen malou měrou podílely na aktivitách školy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Šlapanicích 4. 10. 2010 
 Mgr. Michal Klaška 
 ředitel školy 


