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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 4. –5., 9 
Vzdělávací program ZŠ Šlapanice  1. – 3. a 6. – 8. 

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 14 13 13,5 12,5 
učitelé 2. stupeň 23 20 22,5 19,5 
vychovatelé 4 4 3,25 3,25 
Celkem 41 37 39,25 35,25 
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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 66 29 55 26 11 3 
Po odkladu šk. docházky 19 12 19 12 0 0 

z celkového počtu děti narozené 
1. 9. 2003 a později 0 0 0 0 0 0 
1. 9. 2002 – 31. 8. 2003 66 29 55 26 11 3 
1. 9. 2001 – 31. 8. 2002 19 12 19 12 0 0 

B. Přestup do základní školy 

K plnění povinné školní docházky na základní škole od školního roku 2008/2009 bylo zařazeno 19 žáků 
(z toho 7 dívek), jejichž zákonní zástupci požádali o přestup žáka na naši školu. 

Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

(podle stavu žáků k 15. 9. 2009, po opravných a dodatečných zkouškách) 

A. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník 
Prospělo s 

vyznamenání
Prospělo Neprospělo 

1. 64 0 0 
2. 46 1 0 
3. 68 3 0 
4. 37 10 0 
5. 46 20 0 
Celkem 1. stupeň 261 34 0 

6. 29 15 0 
7. 23 32 0 
8. 32 51 2 
9. 21 52 1 
Celkem 2. stupeň 105 150 3 

Celkem za školu 366 184 3 
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B. Hodnocení chování: 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 
Stupeň chování 

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

1 297 295 258 255 
2 0 0 0 3 
3 0 1 0 0 

C. Absence 

omluvená neomluvená 
2008/2009 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 
celkem 

průměr 
na žáka 

1. stupeň 8 768 14 401 0 30 23 199 78,64 
2. stupeň 12 564 20 675 4 2 33 245 128,86 
celkem 21 332 35 076 4 32 56 444 102,07 

Část V. 
Poradenské služby a prevence sociálně patologických jevů 

METODIK PRIMÁRNÍ PREVENCE 
1) Metodická a informační činnost 
Koordinace aktivit zaměřených na primární prevenci a zpracování minimálního preventivního programu. 
Poskytování informací a metodické pomoci pedagogům, rodičům i žákům školy. Řešení žákovských 
problémů. 
 
2) Uskutečněné aktivity 

akce            ročník   organizátor 
o Klima třídy, antišikana      4. a 5.   PPP Brno – venkov  

Akce se z kapacitních důvodů pro naši školu neuskutečnila a byla přesunuta na září 2009 
o Záškoláctví, šikana a práce kurátora  6.    MěÚ Šlapanice 
o Poruchy příjmu potravy      7.    PPP Brno – venkov 
o Jak to mluvíš         8.    CVČ Lužánky 
o Zájmy chráněné zákonem     8.    PPP Brno – venkov 
o Drogy – energetická bomba     9.    PPP Brno – venkov (téma nedovolená 

výroba omamných a psychotropních látek) 
3) Zhodnocení 
Školní rok 2008/2009 byl z hlediska řešení primárně patologických jevů uspokojivý. Podařilo se 
prohloubit důvěru žáků a učitelů naší základní školy v pedagogy, kteří se zabývají primární prevencí 
patologických jevů a výchovnými problémy vůbec.  
Je třeba ocenit kvalitní, průběžnou a včasnou spolupráci vedení školy s metodikem primární prevence 
a výchovným poradcem naší základní školy při řešení jednotlivých záležitostí z této oblasti.  
 
Konzultační hodiny metodika primární prevence byly využívány žáky i rodiči ke konzultacím 
a následnému řešení problému. U těchto setkání vládla otevřená atmosféra. 
 
Naším cílem bylo vytvořit zdravé školní prostředí a napomáhat změně postojů a chování žáků a vést je 
k plnému prožívání jejich života. Na naší škole proběhly výukové programy, které aktivně podporovaly 
výše zmíněné cíle. Rovněž je třeba zdůraznit důležitost volnočasových aktivit při prevenci primárně 
patologických jevů. Naše základní škola poskytla svým žákům širokou škálu zájmových kroužků, které 
byly hojně dětmi navštěvovány. Ve školním roce 2009/2010 budeme v těchto aktivitách pokračovat 
a budeme žákům a jejich rodičům přinášet nové podněty z této oblasti. 
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VÝCHOVNÝ PORADCE (dále VP) 
1) Metodická a informační činnost 
VP poskytovala metodickou pomoc pedagogům v otázkách integrace, při sestavování individuálních 
vzdělávacích plánů, pomáhala žákům v otázkách kariérového rozhodování. Informovala rodiče a učitele 
o práci různých školských a dalších poradenských zařízeních v regionu a o možnostech využití jejich 
služeb při výchově dětí. Vedla evidenci žáků se specifickými vzdělávacími potřebami, pomáhala zajistit 
spolupráci s učiteli, rodiči a pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálními pedagogickými 
centry. 

2) Práce se žáky s výukovými a výchovnými problémy 
VP pomáhala třídním učitelům při vyhledávání a sledování problematických žáků, podávala návrhy na 
další péči o tyto žáky, vedla záznamy z jednání s rodiči. Věnovala péči žákům s problémovým nebo 
rizikovým chováním. 

3) Specifické oblasti 
VP během školního roku spolupracovala se speciálním pedagogem a metodikem primární prevence na 
základní škole. Práce byla zaměřena zejména na vztahy mezi dětmi ve třídě i v celé škole, na prevenci 
sociálně patologických jevů – zejména šikany. Dále VP zajišťovala spolupráci s orgány péče o dítě 
a sociálním kurátorem. 

4) Volba povolání 
VP poskytovala poradenskou činnost pro rodiče a žáky při volbě povolání, zajistila pro žáky 9. ročníku 
návštěvu Úřadu práce Brno – venkov, zajistila setkání zástupců středních škol s rodiči na ZŠ. Žákům 
podávala informace o středních školách a poskytovala jim propagační materiály SŠ. Informovala rodiče 
i žáky pátého, sedmého, osmého a devátého ročníku o nových pravidlech přijímacího řízení na střední 
školy. VP zpracovala přehled o úspěšnosti žáků v přijímacím řízení na střední školy. 

5) Školení a konzultace 
Pracovní setkání v PPP Hybešova 15, Brno 
Pracovní setkání na ISŠ Sokolnice 
Pracovní setkání na SŠ polytechnické, Jílová 36 g, Brno 

Část VI. 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Typ kurzu Počet pracovníků 

Alternativní přístupy k vyučování matematice na ZŠ 2 

Práce s interaktivní tabulí 15 

Jak získat a udržet autoritu 2 
Agrese a agresivita dětí a mládeže 1 

Konference pro VP s nabídkou programů zdravotních škol 1 

Prevence šikany na ZŠ 4 

Dramatická výchova v hodinách AJ  1 

Dívej se a uč 2 

Interaktivní tabule – využití v hodinách AJ 1 

Práce s interaktivní tabulí 2 

Zvládání agresivity a neklidu ve výuce 2 

Jóga a relaxační cvičení ve výuce 1 

Interaktivní tabule 2 

Osvědčilo se v hodinách matematiky 1 

Škola hrou 2 

Kurz pletení z pedigu 1 

Kurz arteterapie 1 

Metody a strategie kritického myšlení 1 

Netradiční hodiny českého jazyka II. část 1 
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Jak motivovat v hodinách chemie II 1 

Celkem 44 

Část VII. 
Školní aktivity a prezentace školy 

Zde uvádíme výčet školních i mimoškolních aktivit školy, spolupráci s organizacemi v obci i jinými 
subjekty.  

A. Kroužky při ZŠ 

1. Angličtina 1 – 1. skupina 
2. Angličtina 1 – 2. skupina 
3. Angličtina 1 – 3. skupina 
4. Angličtina 2 – 1. skupina 
5. Angličtina 2 – 2. skupina 
6. Angličtina 2 – 3. skupina 
7. Angličtina 3 – 1. skupina 
8. Angličtina 3 – 2. skupina 
9. Angličtina hravě + ang. divadlo 
10. Hra na kytaru – začátečníci 
11. Hra na kytaru – 2. stupeň 
12. Aerobik 1 – mladší žákyně 
13. Aerobik 2 – starší žákyně 
14. Florbal 
15. Míčové hry 
16. Netradiční sportovní hry 

17. Plavání 1 
18. Plavání 2 
19. Plavání 3 
20. Plavání kondiční 1 
21. Plavání kondiční 2 
22. Pohybové hry – dívky 
23. Pohybové hry – chlapci 
24. Volejbal – mladší žákyně 
25. Volejbal – starší žákyně 
26. Florbal – 1. stupeň 
27. Florbal – 2. stupeň 
28. Judo a sebeobrana 
29. Zájmový kroužek TLAPKY 
30. Dívčí klub Kočky 
31. Klub deskových her 
32. Korálková dílna 

B. Soutěže, exkurze, výchovné koncerty a další školní aktivity 

ZÁŘÍ 
Prohlídka Brna – 5. ročník exkurze 
Malovaní na skle – 5. ročník divadlo Radost 
Srovnávací testy – 6. ročník., Čj testy 
Návštěva knihovny – 6. ročník., Čj exkurze 
Pamětihodnosti města Brna, D exkurze 
Srovnávací testy pro 6. ročník, M testy 
Soutěž poznávání vybraných druhů rostlin, Př soutěž 
Fotbal okrsek 
 
ŘÍJEN 
Strašidelná stezka v kinosále, MŠ a 1. + 2. ročník  podzimní výstava z VV 1. stupně 
Návštěva knihovny, 6. ročník., Čj exkurze 
Srovnávací testy pro 9. ročník, Čj testy 
Anthropos exkurze 
KORCHEM korespondenční kurz chemie 
Chemická olympiáda – studijní část školní kolo 
Srovnávací testy pro 9. ročník, M testy 
Praha – 8. ročník, OV exkurze 
Brněnské pověsti – 5. ročník výukový program 
Praha – 8. a 9. ročník, Čj exkurze 
Technické muzeum Brno – 9. ročník, F exkurze 
Divadlo Radost – Malovaní na skle, 5. ročník divadlo 
Boudo, budko – 4. ročník výukový program 
Tajemství školního kabinetu – Muzeum Šlapanice exkurze, pracovní dílna, ŠD 
Srovnávací testy Čj, M, Pr – 3. ročník testy 
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LISTOPAD 
Srovnávací testy 5. ročník ČJ, M, AJ  srovnávací testy 
Výchovný koncert – manželé Kocůrkovi, 1. ročník výchovný koncert 
Konverzační soutěž Aj – školní kolo   
Dějepisná olympiáda – 8. a 9. ročník soutěž – školní kolo 
Výchovný koncert pro 2. stupeň – 6. a 7. ročník koncert hudebních nástrojů 
Soutěž poznávání druhů zvířat, Př soutěž 
Šplh okrsek, OF 
Olympiáda v českém jazyce soutěž, šk. kolo 
Výlov vánočních kaprů – Nová Ves u Pohořelic, 6. roč., OV exkurze 
Divadlo 1 herce – 1. stupeň div. představení v kinosále 
Projekty VkZ, Rv  vyhodnocení projektů 
 
PROSINEC 
Výroba vánočních dárků pro důchodce    
Výroba dárků k zápisu do 1. tříd    
Vánoční štafeta v plavání soutěž 
1. třídy – návštěva MŠ (besídka)   
Divadlo-Bárka – 1. stupeň 7 x představení  
Fyzikální olympiáda 8. a 9. ročník soutěž 
Školní kolo "ZLATÝ KOS" – 2. stupeň pěvecká soutěž 
Matematická olympiáda pro žáky 9. ročníku soutěž 
Plavání – štafetové závody školní kolo 
Den otevřených dveří – 18. 12. 2008   
Vánoční besídka – 1. stupeň vystoupení 
Anglické divadlo – 1. stupeň divadlo 
 
LEDEN 
Zápis do prvních tříd – 16. 1. 2009   
Náhradní termín zápisu do prvních tříd – 23. 1. 2009   
První vysvědčení – slavnostní předávání vysvědčení prvňáčkům   
Městské kolo konverzační soutěže, Aj soutěž 
Fyzikální olympiáda soutěž 
Chemická olympiáda – teoretická a praktická část školní kolo 
Tříkrálový koncert – 1. stupeň výchovný koncert 
Brazílie – Amazonka v rytmu samby, 7. ročník výukový pořad  
Novoroční turnaj ve vybíjené – 5. ročník soutěž  
Beatles aneb Žlutá ponorka – 4. ročník divadlo 
Jak se dělá archeologie – Muzeum Šlapanice exkurze, pracovní dílna, ŠD 
 
ÚNOR 
Zlatý kos – 1. stupeň soutěž 
Příprava školního plesu   
Hvězdárna – Vesmírné divadlo, 5. ročník výukový program 
Nejkrásnější Valentýnka, Aj soutěž 
Pythagoriáda pro 6. a 7. ročník soutěž 
chemická olympiáda okresní kolo 
Matematická olympiáda pro 7. ročník soutěž 
Matematická olympiáda pro 8. ročník soutěž 
Beatles aneb Žlutá ponorka – 5. ročník divadlo Radost  
Poruchy příjmu potravy – 7. ročník výukový program 
 
BŘEZEN 
Recitační soutěž – 1. stupeň soutěž – školní kolo 
Recitační soutěž – 1. stupeň soutěž – okresní kolo 
Klokan, 2. – 9. ročník matematická soutěž 
Recitační soutěž, 2. stupeň, ČJ soutěž – školní a okresní kolo 
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Městské muzeum Brno – 6. a 7. ročník exkurze 
Základní lyžařský a snowboardový výcvik, 7 – 9. ročník kurz 
Halový fotbal okrsek, OF 
Sportovní gymnastika okrsek 
Florbal okrsek, OF 
Olympiáda v Čj – 2. stupeň soutěž, okr. kolo 
Vystoupení kouzelníka – 1. stupeň   
Na kameni kámen – 4. ročník výukový program 
Práce chráněné dílny „Práh“ – Muzeum Šlapanice pracovní dílna, ŠD 
 
DUBEN 
Šplh – 1. ročník soutěž 
Den Země (22. 4.)   
Kopaná pro 3. – 5. roč. soutěž 
Výlet do Prahy – 5. ročník exkurze 
Program "Hasík" – 2. a 6. ročník výukový program 
JE Dukovany + Dalešice 9. ročník exkurze 
Exkurze Vídeň   
Sportovní gymnastika OF 
Volejbal okrsek, OF 
Minifotbal okrsek, OF 
Coca-Cola Školský pohár fotbalový turnaj (1. kolo) 
Přijímací zkoušky nanečisto ČJ – 9. ročník testy 
Brno – 6. ročník, ČJ+OV exkurze 
Brněnské pověsti – 6. ročník, ČJ+OV exkurze 
Přijímací zkoušky nanečisto M – 9. ročník testy 
Rychlé šípy – 4. ročník divadlo 
Výstava myslivosti – Muzeum Šlapanice exkurze, pracovní dílna 
Atletická olympiáda družin soutěž, ŠD 
 
KVĚTEN 
Vybíjená – 4. a 5. ročník soutěž – oblastní kolo, okres 
Minikopaná soutěž – oblastní kolo, okres 
Jarní vystoupení – 1. stupeň vystoupení pro maminky (kinosál) 
Plavání ročníkové závody závody jednotlivců 
Studijní poznávací zájezd do Velké Británie – 8. a 9. ročník zahraniční zájezd 
Památník obětem válek ve Šlapanicích – 9. ročník exkurze 
Školní kolo "TEN UMÍ TO A TEN ZAS TOHLE" – 2. stupeň hudebně-pohybová soutěž 
Čas proměn, Vkz výukový program 
Exkurze 6. ročníkudo Zoo exkurze 
Coca-Cola Školský pohár fotbalový turnaj (2. kolo) 
Adaptační kurz – 6. ročník kurz 
Kaňonem Kohoutovického potoka – Lipka, 7. ročník výukový program 
Co se píše v letokruzích – Lipka ekolog. program  
Osvětim – 2. stupeň exkurze 
Školy v přírodě – 1. stupeň  
Od baroka po dnešek výchovný koncert 
Turnaj naděje fotbalový turnaj 
Program "Hasík" – pokračování, 2. a 6. ročník výukový program 
 
ČERVEN 
Školy v přírodě – 1. stupeň   
Anglická olympiáda, 4. – 7. ročník soutěž 
Exkurze 9. ročník – horniny, minerály exkurze 
Sportovní den 1. stupně (fotbal) soutěž 
Sportovní den 2. stupně (fotbal, přehazovaná) soutěž 
Návštěva MěÚ Šlapanice – 6. ročník, Ov exkurze 
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Divadlo Polárka – Mauglí, 4. a 5. ročník divadlo 
Hasiči – přehlídka techniky, muzeum – 1. stupeň a 6. ročník exkurze 
Den bez úrazu – 1. stupeň CVČ Fantázie 
Práce s atlasem i bez atlasu – 7. ročník, Z soutěž 

Část VIII. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce byla na základní škole provedena státní kontrola Českou školní inspekcí zaměřená na 
dodržování předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb: 
1. § 41 školského zákona a zněj vyplývající povinnosti a dokumentace. 
 
Česká školní inspekce nezjistila v uvedených bodech porušení ustanovení právních předpisů. 
 

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; 

o s prostředky poskytovanými zřizovatelem školy určenými na zajištění provozu školy, kromě 
výdajů hrazených z prostředků státního rozpočtu; 

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

 

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. 
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Část IX. 
Ostatní údaje 

Škola zpracovala a předložila projekt – žádost o grant z prostředků EU na vytvoření poradenského centra 
na základní škole. Projekt však byl z formálních důvodů vyřazen. V dalším školním roce bychom chtěli 
ve spolupráci se zřizovatelem školy připravit podmínky pro zřízení funkce školního psychologa. 
 
Děkujeme všem pracovníků školy za vykonanou práci a úsilí, které věnovali svěřeným žákům. Děkujeme 
společnosti ROUČKA SLÉVÁRNA, a. s. za finanční podporu sportovních zájmových aktivit, 
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 8. 10. 2009 
 Mgr. Michal Klaška 
 ředitel školy 
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