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Základní charakteristika školy: 

 
Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  
Základní škola a Mateřská škola Brno, Bosonožské nám. 44, příspěvková organizace 
 
Zřizovatel školy:  
MČ Brno-Bosonohy 
 
Ředitel školy:  
Mgr. Stanislav Skřička 
 
Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity:  
Mateřská škola – 75 
Základní škola – 150 
Školní družina – 90 
Školní jídelna - 201 
 
Kontakty: 
Bosonožské nám. 44, 642 00 Brno, tel. č. 547 227 171, e-mail: info@skolabosonohy.cz  
 
 

Neúplná škola – pouze 1. stupeň 

 Počet 
tříd 

Počet 
ročníků 

Počet 
žáků 

Průměrný 
počet  
žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 6 5 137 22,8 150 

Celkem 6 5 137 22,8 150 

   
  

Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 22. listopadu 2005 
Předseda a členové ŠR:  
Předseda ŠR: Doc. Ing. Richard Růžička, Ph.D. MBA. 
Členové ŠR od 9. 11. 2017: Mgr. Michaela Růžičková, Anita Mikšová, Mgr. Markéta 
Smejkalová, Mgr. Květoslava Hladká, Ing. Daniela Kalná 

 

Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 

ZŠ/290/2007 – 2. verze 1. – 5. 

Jiné specializace, zaměření:  
Škola je zaměřena na výuku anglického jazyka – využívá disponibilních hodin – a vyučuje 
anglický jazyk od 1. třídy. 
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Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  17-
01 

Počet Počet strávníků 

děti   
a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 
důchodci 

ostatní 

ŠJ - úplná 1+1 75/129 MŠ 8 / ZŠ 13 45 

 

Počet pracovníků školního stravování: 

Fyzické osoby 3 

Přepočtení na plně zaměstnané 2,25 

 

 

 

 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 
oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 3 90 fyz. 3 / přepoč. 2,45   90 

 
 
 
Z činnosti ŠD: 
 
Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2018/2019. 
Do školní družiny bylo přihlášeno 89 dětí z I. – V. ročníku. 
Děti byly rozděleny do 3 oddělení, u každého oddělení pracovala 1 kvalifikovaná 
vychovatelka. 
I.   odd. děti  z I. třídy a část dětí ze IV. třídy 
II.  odd. děti ze II. a V. třída a část dětí ze IV. třídy 
III. odd. děti ze III. třídy a část dětí ze IV. třídy 
 
Provoz ŠD:  
Po – pá   6,30 – 7,45 hod.    11,40 – 17,00 hod. 
 
Činnost probíhala podle celoročního plánu ŠD.  
Aktivačně-motivačním prvkem pro tento školní rok byla celoroční hra MALÝ CESTOVATEL,  
cestovali jsme v těchto oblastech: 
1. Místo, kde žijeme 
2. Lidé kolem nás 
3. Rozmanitosti přírody 
4. Člověk a jeho zdraví 
5. Lidé a čas 
Každodenní pravidelnou četbou jsme se opět zapojili do celostátního programu  CELÉ ČESKO 
ČTE DĚTEM. V každém oddělení jsme společně přečetli několik knížek, povídali si o nich, 
vytvářeli ilustrace. 
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Další akce: 
Podzim ve školní družině jsme letos trávili převážně venku. Krásné slunečné počasí jsme 
využili k vycházkám na hřiště a do přírody, pozorovali jsme změny v lese a v zahradách, 
sbírali přírodniny a tvořili z nich, pozorovali jsme, jak se příroda ukládá k zimnímu spánku. 
Kamarádi z III. oddělení připravili pro všechny JABLÍČKOVÝ DEN s ochutnávkou jablek, 
tvořením, hrami a povídáním o zdraví. V deštivém odpoledni jsme s v I. oddělení sešli 
k PODZIMNÍMU ZPÍVÁNÍ, kromě zpěvu jsme si i zahráli a zatančili.  
V listopadu a v květnu jsme připravili vystoupení k příležitosti vítání občánků v Bosonohách. 
„ŽERTY S ČERTY“   - odpoledne her, čtení, zpívání, soutěží a tvoření jsme si společně užili ve 
družině v prosinci. 
Adventní čas jsme v ŠD prožili přípravami na Vánoce. Vyráběli jsme dárečky a přání pro své 
blízké, zdobili školu a družiny, zpívali jsme koledy a učili se nové vánoční písničky a básničky. 
Očekávání dětí bylo završeno oslavou Vánoc, kdy děti ve všech třech družinách našly pod 
stromečkem nové hry a hračky. 
 
DRUŽINOVÁ SUPERSTAR ŠD – vítězové školního kola Barbora Zemanová, Adam Kazda, Laura 
Dufková, Petr Putna a Markéta Bařinová reprezentovali naši školní družinu v oblastním kole. 
Všichni se tohoto úkolu zhostili velmi dobře, získali pěkná umístění ve třech kategoriích.   
          Adam Kazda 1. místo v I. kategorii s postupem do městského kola  
          Laura Dufková 2. místo ve II. kategorii 
          Petr Putna 3. místo ve II. kategorii 
          Markéta Bařinová 2. místo ve III. kategorii 
I v městském kole byl Adam Kazda úspěšný, získal I. místo v I. kategorii. 
           
Karnevalem jsme se v ŠD rozloučili se zimou a netrpělivě očekávali a přivítali jaro. Za 
krásného slunečného počasí jsme se vydali na vycházku pod myslivnu, kde děti vyčistily 
studánku od listí, cestou hledaly již kvetoucí rostliny. Povídali jsme si o jaru, Velikonocích, 
tradicích a zvycích, přečetli Velikonoční pohádku, byli se podívat na mláďata králíků, malovali 
jarní přírodu, oslavili Den Země a vyrobili velikonoční dekorace.  Říkankou jsme vyhnali zimu 
a jarními písničkami s tanečky a tematickými hrami jaro přivítali. 
III. oddělení ŠD navštívilo knihovnu Jiřího Mahena v Bosonohách. Provázela nás a poutavě o 
všem vyprávěla paní vedoucí pobočky KJM Mikulášková. Děti se seznámily s prostorami, i 
když některé tam nebyly poprvé, uspořádáním knih, vznikem knih. Paní vedoucí ochotně 
odpovídala dětem na otázky, které si připravily. Poděkováním pro ni byl malý dárek v podobě 
záložky do knihy, kterou děti pro ni vyrobily. Za vzorné chování a zájem si děti také odnesly 
malé dárečky. 
I v letošním roce byly děti školní družiny úspěšné ve výtvarné soutěži, kterou každoročně 
pořádá školní družina ZŠ Elišky Přemyslovny ve Starém Lískovci, letos na téma VODA, LES A 
LOUKA: 
- kolektiv dětí I. třídy získal 2. místo v první kategorii, 
- Eliška Mikšová 3. místo, 
- Pavlína Mikšová čestné uznání. 
   
V květnu navštívily vybrané děti školní družiny zábavný vědecký park VIDA. Akce se 
zúčastnily dívky, které se nejaktivněji zapojily do výtvarné soutěže „O nejkrásnější vánoční 
ozdobu“, kde se umístily na hezkém 3. místě. V zábavném parku si vyzkoušely projít obřím 
srdcem, pevnost svého stisku, náročnost pohybu v rotující místnosti, zemětřesení na vlastní 
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kůži a mnoho dalších zajímavých atrakcí. Později chodily po stanovištích, kde plnily různé 
úkoly, za které pak dostaly malé odměny. Na závěr zhlédly show „Mr. Ucho“ v Divadle vědy, 
kde se dozvěděly, jak zní zvuk pod hladinou a že dokáže roztančit i plameny.  
 
V Indiány se změnily děti ve školní družině v červnu. Vyrobily si čelenky, totem, namalovaly 
trička, přečetly o životě Indiánů, naučily se zpívat písně o Indiánech, uspořádaly závody na 
koních, vymalovaly omalovánky, luštily indiánské křížovky a kvízy a zahrály si indiánské hry. 
 
V posledním červnovém týdnu jsme zhodnotili celoroční „cestování“, nejlepší cestovatelé 
dostali drobnou pozornost. 
 
Při všech činnostech v ŠD jsme dbali na upevňování vzájemných vztahů mezi dětmi, na 
pomoc a spolupráci. Děti byly chváleny i za projevenou snahu a tím motivovány k tvořivému 
myšlení, dostávaly možnost vyniknout, příležitost ukázat co dovedou. 
 
 
 

Součástí školy není školní klub. 

 
 

Údaje o pracovnících školy 

Odborná kvalifikace (dle zákona č. 563/2004 Sb.) 

   Přepočtený / 
fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 9/9 100 

z toho odborně kvalifikovaných  9/9 100 

 
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 1 - Mgr. Lenka 
Simandlová. 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: Mgr. Petra 
Hájková. 
Nepedagogičtí pracovníci - počet: 3 

 
 

Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

36-50 let 1 3 

51 a více 1 2 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 7 

Rodičovská dovolená 0 0 
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Školní asistenti 
Počet celkem (přepočtený/fyzický): 2/4 
z toho a) asistent pedagoga: 1,5/3 
        b) osobní asistent: 
        c) školní asistent: 0,5/1 
            d) mentor:    
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet zúčastněných 
pracovníků 

Zdravotní, BOZP, PO Všichni zaměstnanci 

Zásady práce s dítětem s ADHD 2 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na úrovni školy 1 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost  1 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 1 

Podpora kompetencí vedoucích ped. pracovníků škol a 
školských zařízení v ped. vedení 

2 

KaPoDaV 1 

Škola pro udržitelný život 2 

Výchova aneb kdo za to může 1 

Líný učitel aneb kdo by nechtěl být nejlepším učitelem za 
poloviční námahu? 

1 

GDPR ve vztahu k činnostem škol a školských zařízení 1 

Kurz pro koordinátory podnikavosti  1 

Chyby vedoucích pracovníků a jejich důsledky I. a II. 1 

Intervence a stimulace schopností potřebných pro čtení a 
psaní, vytváření podpůrných opatření v čes. jaz. na 1. st. ZŠ 

2 

BOZP pro učitele tělesné výchovy 1 

Brána jazyků otevřená – anglický jazyk 2 

Právo ve škole 1 

Matematická gramotnost – Šablony I 7 

Robotel – práce s jazykovou učebnou 7 

Akademie řízení úspěšné školy 3 

Celkem 
47 + hromadné školení 
BOZP,PO 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 22 22 0 0 0 
2. 20 20 0 0 0 
3. 29 27 2 0 0 
4. 28 17 11 0 0 
5. 38 30 8 0 0 

Celkem za I. stupeň 
137 116 21 0 0 

Celkem za školu 137 116 21 0 0 

 
Žáci se zvláštním způsobem plnění povinné školní docházky § 38: Barbora Holečková – 1. 
třída, Tobias Budňák – 3. třída, Carolina Budňák – 5. A 

Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  0 

průměr na jednoho žáka: 0 

 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

Ve školním roce 2018/2019 byl diagnostikován jeden mimořádně nadaný žák. 

 

Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 
studium 

6 leté 
studium 

8 leté 
studium 

  

Počty přijatých žáků 
 

--- --- 4 --- --- 

Ve školním roce 2018/2019 podalo devět žáků žádosti o přijetí a byli přijati čtyři žáci na 
osmiletá gymnázia. 
 
 

Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

5.ročník 38 100 

Celkem 38 100 

 
 
Přestupy žáků mezi ZŠ 
Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ: 1 
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Důvod: změna bydliště 
 
Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ: 0  
Důvody: 

 

 

 

Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 
Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 
Ve školním roce 2018/2019 nebyla kromě běžných dotazníkových šetření prostřednictvím 
on-line portálu provedena kontrola Českou školní inspekcí. 

 
Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: --- 
 
Kontroly provedené jinými kontrolními orgány: 

a) Veřejnosprávní kontrola – vnitřní kontrolní systém, vedení účetnictví, účetní doklady. 
Kontrolu provedlo Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy, kontrolované 
období 1. 6. 2018 – 30. 11. 2018. 

b) Veřejnosprávní kontrola – vnitřní kontrolní systém, vedení účetnictví, účetní doklady. 
Kontrolu provedlo Statutární město Brno, Městská část Brno-Bosonohy, kontrolované 
období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019. 

c) Kontrola KHS Jmk dne 26. 10. 2018 – plnění zákonných povinností ve školní jídelně. 
d) Kontrola VZP dne 27. 5. 2019 – kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní 

pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  
 
Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

Ad a) Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Ad b) Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky.  
 
Ad c) Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky. 
 
Ad d) Kontrolou vyúčtování byl vyčíslen přeplatek pojistného, o který byl snížen odvod za 
měsíc květen 2019 a přeplatek byl vrácen na účet zaměstnance v měsíci červnu 2019. 

 
 

Výkon státní správy 

/dle § 165, odst. 2, zákona č. 561/2004 Sb./ 
Rozhodnutí ředitele 

 Počet 
rozhodnutí 

Počet 
odvolání 

Odklad povinné školní docházky  5 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
Přijetí k základnímu vzdělávání 

25 
40 

0 
0 



9 

 

Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

Ve školním roce 2018/2019 druhým rokem fungovalo Školní poradenské pracoviště a bylo 
realizováno společné vzdělávání podle příslušných zákonných norem. V průběhu školního 
roku postupně přicházela nová vyšetření a žákům byla poskytována podpůrná opatření 1. až 
3. stupně. Tam, kde to bylo nutné, přistoupila škola k poskytování zvláštních pomůcek a 
k realizaci pedagogických intervencí. Poradenské služby byly poskytovány učiteli, výchovnou 
poradkyní a školní metodičkou prevence. 
 

 

 
 

 

 

 

 

Údaje o odborných pracovnících  

Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Speciální pedagog VŠ 

školní metodik prevence 1 Učitelství pro 1. st. VŠ 

školní psycholog  služba 
hrazená z DČ 
školy 

Psycholog, sociální 
psycholog 

VŠ 

školní speciální pedagog  0   

 

Věková struktura 

 do 35let 36 – 50 let 51 let–a více/z toho důchodci 

výchovný poradce 0 1 0 

školní metodik 
prevence 

0 
1 

0 

školní psycholog 0 1 0 

školní speciální 
pedagog 

0 0 0 

 
 
 
Další vzdělávání poradenských pracovníků 
Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: Studium pro výchovné poradce, PdF MU 
školní metodik prevence: --- 
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Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 
Podpora projektu plavání – hrazeno z rozpočtu MŠMT 

Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 

Podpora školy z projektů Statutárního města Brna:   

Síť brněnských otevřených škol – hrazeno z rozpočtu SmB. 

Plavecký výcvik žáků 1. stupně – hrazeno z rozpočtu SmB. 

Technické MŠ, ZŠ – hrazeno z rozpočtu SmB. 

Podpora školy z prostředků Jihomoravského kraje: 

 Nový včelařský kroužek v Bosonohách – dotace Jmk 
 
 
 
 
 
 

Individuální integrace 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 
opatření 

poruchy chování 1. 1 PO 3 

poruchy učení 2. 5 Individuální 
integrace/PO2/PO3 

sluchové/poruchy učení 3. 7 PO1/PO2/PO3 

poruchy učení 4. 4 Individuální 
integrace/PO1/PO2/PO3 

poruchy učení 5. 7 Individuální 
integrace/PO1/PO2/PO3 

Celkem  24  

Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 
žáků 

Stupeň podpůrného 
opatření 

Celkem  0  
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Další údaje o škole  

 
Školní aktivity 

 Projektové vyučování 
o Evropský den jazyků – 2. – 5. ročník 
o Thankinksgiving Day – Den díkůvzdání – 2. ročník 
o Výroba ptačích budek a krmítek – 4. ročník 
o Anglický jazyk s rodilým mluvčím 
o Christmas day – 2. Ročník 
o Finanční gramotnost – knihovny Jiřího Mahena 
 

 Významné akce školy 
o Cesta za poznáním – sportovně zábavné odpoledne pro žáky školy a jejich rodiny 
o Turistický pochod 
o Vánoční tvořivé dílny 
o Rozsvěcení vánočního stromu a zpěv koled, Živý betlém 
o Jarní koncert Tvoje tvář má známý hlad 
o Divadelní představení Tajemství staré bambitky 
o Den otevřených dveří 
o Bosonožský běh 
o Dopoledne s myslivci 
o Pasování prvňáčků – KJM Bosa 
o Klíčování prvňáčků – KJM Bosa 

 

 Školy v přírodě, školní výlety 
o Výlet – farma Jalový dvůr- 3. ročník 
o Školní výlet– hrad v Dolních Kounicích, interaktivní hra inspirovaná pevností 

Boyard – 1., 2. ročník 
o Výlet do Prahy – 4., 5. ročník 
o Výlet Řekou napříč Brnem – rafty - 5.ročník 
o Výlet Bystřice nad Pernštejnem – 3. ročník 
o ŠVP – Horní Lipová – 4. ročník 
o Akvapark Kohoutovice – 5. ročník 

 

 Výukové programy 
o Mobilní planetárium – 1. – 5. ročník 
o Návštěva MZA – 2., 4. ročník 
o Exkurze Pokusný včelín – 1., 2. ročník 
o Velikonoční dílna – 1., 2. ročník 
o Vánoční dílna – 1., 2. ročník 
o Moravský zemský archiv – 2., 4. ročník 
o Kouzelné býlí – střědověké hry – 3. ročník 
o V Pekárně – 3. Ročník 
o ČNB – exkurze – 4. ročník 
o FabLab – 3D dílny – 4., 5. ročník 
o Anthropos – 4. ročník 
o Filmové dokumenty Jeden svět – 4. ročník 
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o Medové snídaně – 1. – 5- ročník 
 

 Celoroční projekt - Bosonožáček 
 

 Preventivní programy 
o Dentální hygiena – 1. – 5. ročník 

 

 Dopravní výchova – výukové programy Městské policie Brno 
o Empík cyklista – 4. ročník 
o Empík hledá Foxíka – 1., 2. ročník 

 
 

 Ekologická výchova, environmentální výchova 
o Soutěž s panem Popelou 
o Třídíme odpad 
o Poznávání přírody kolem nás (výlet, včely, myslivci)  

 

 Výchovné koncerty 
o Vánoční koncert Besední dům – 1., 2. ročník 

 

 Divadelní a filmová představení 
o Orlovna – Představení ochotnického souboru Křemílek – Sedmero Krkavců 
o Jeden svět na školách – vzdělávací filmové dokumenty 

 

 Sportovní akce 
o Podzimní cvičení v přírodě - sportovní dopoledne – atletika - 1. – 5. ročník 
o Florbalový turnaj na ZŠ Elišky Přemyslovny 
o Celoroční florbalový turnaj – turnaje smíšených družstev čtyřikrát ve školním roce 
o Bosonožský běh 
o Florbalový turnaj Tatran Bohunice 
o Sportovní dopoledne na Riviéře – 1., 2. ročník 

 

 Adaptační program 
o Učíme se společně – projekt se ZŠ Bosonožská – 4., 5. ročník 
 

 
Účast žáků školy v soutěžích a olympiádách 

 Bosonožský běh 2019 
Dne 26. dubna 2019 se uskutečnil již 13. ročník běžecké soutěže, do které se zapojili žáci 
z okolních škol: ZŠ Bosonožská, ZŠ Ostopovice a ZŠ Vedlejší. Soutěžilo se v 6 kategoriích 
podle věku soutěžících od dětí mateřské školy (MŠ Konopiska) po žáky 5. ročníků.  
Z našich běžců nejlépe zaběhli:  

1. ročník chlapci - Matěj Skládal – 1. místo 
2. ročník dívky - Zoe Robinson – 3. místo 
4. ročník dívky – Laura Pelikánová – 2. místo 
5. ročník chlapci – Sidney Robinson – 3. místo 
5. ročník dívky – Nicole Keprtová – 1. místo 
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 Florbalový turnaj SBOŠ – TJ Tatran Bohunice   
 

 Pohár českého florbalu – obsadili jsme 2. místo 
 

 Novoroční plavecké závody SBOŠ – ZŠ Jasanová  
 

 Výtvarné soutěže  
o Drak Krasavec 
o Empík naděluje 
o Velká kvýtvarná soutěž 155 při ZZS Jmk Brno - Laura Surovcová – 1. místo, celá 

třída navštívila  ZZS Jmk - exkurzi  
o na ZŠ Elišky Přemyslovny – 2. místo – kolektiv dětí 1. oddělení ŠD, čestné uznání – 

Pavlína Mikšová, Eliška Mikšová 
o O nejkrásnější vánoční ozdobu – 3. Místo vybraní žáci ŠD – odměna – návštěva 

zábavného parku VIDA 
 

 Bobřík informatiky – online soutěž pro žáky 4., 5. ročníku, úspěšní řešitelé:  
z 5. tříd: 

o Daniel Hora, David Černý, Eliška Němcová – 1. místo 
o Tomáš Lang – 3. místo 
o Filip Kašpar – 3. místo 
o Další úspěšní řešitelé z 5. tříd: 

Michaela nejedlá, Vít Vajdiš, Nikola Marková, Markéta Bařinová, Luisa Malá, 
Tomáš Veselý, Zuzana Zemanová, Emma Jašová, Nicole Keprtová, Tereza Jiranová, 
Petr Dvořák, Marek Staněk, Sidney Robinson, Gabriela Skládalová, Tereza 
Melišíková, Nataniel Mikša, Adam Bárta, Anna Čenoušková, Nikola Pastuchová 

 
ze 4. třídy: 

o Adam Kovařík - 1. místo 
o Jindřich Topinka, Vojtěch Vejslík – 2. místo 
o Eliška Mikšová – 3. místo 
o Další úspěšní řešitelé ze 4. třídy: 

Jan Tesáček, Václav Vlach, Šimon Klaška, Laura Pelikánová 
 

 Liga deskových her SBOŠ  
 

 Soutěž v anglickém jazyce – ZŠ Labská  
 

 Matematický klokan, kategorie Cvrček: nejlepší řešitelé 
o 2. ročník – Stanislav Růžička, Jan Čoupek, Dominika Novotná 
o 3. ročník – Kateřina Šildbergerová, Denisa Horová, Izabela Mikšová 

 

 Matematický klokan, kategorie Klokánek: nejlepší řešitelé 
o 4. ročník – Adam Bělohlávek, Jan Tesáček, Eliška Mikšová 
o 5. ročník – Luisa Malá, Marek Staněk, Adam Bárta 
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 Družinová superstar – školní soutěž ve zpěvu dětí ze ŠD 
vítězové: Barbora Zemanová, Adam Kazda, Laura Dufková, Petr Putna, Markéta Bařinová 
 

 Družinová superstar – oblastní soutěž ve zpěvu dětí ze ŠD 
Adam Kazda – 1. místo  
 

 Družinová superstar – městské soutěž ve zpěvu dětí ze ŠD 
Adam Kazda – 1. místo 
 

 Matematická soutěž SUDOKU 
Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, zájmová, občanská a dalších sdružení 
spolupracujících se školou, sdružení rodičů, sportovní klub a jiné.  
 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 Městská část Brno-Bosonohy – zřizovatel školy, vzájemná spolupráce v potřebách školy, 
vystoupení žáků při vítání občánků, při rozsvěcení vánočního stromu, zapojení členů 
samosprávy do života školy, zapojení pedagogů do komisí starosty MČ. Dlouhodobá a 
pravidelná spolupráce při akcích školy a městské části. 

 Občanské sdružení Svornost Bosonohy – příležitostné využití sálu pro hudební a 
dramatické vystoupení žáků školy. 

 I-CVČ BOSA Brno – bezplatný pronájem zahrady mateřské školy pro aktivity centra 
volného času v Bosonohách během hlavních prázdnin.  

 Myslivecké sdružení Hájek Bosonohy – spolupráce zaměřená na ochranu přírody, 
sběrové akce a vzájemná pomoc při organizování akcí pro žáky a jejich rodinné 
příslušníky – především Cesta za poznáním, beseda s myslivci a zimní krmení zvěře. 

 Městská policie Brno – spolupráce při vzdělávacích a preventivních programech 
zaměřených na osobní bezpečí a dopravní výchovu. 

 ZŠ Labská – pronájem plaveckého bazénu, ve kterém se uskutečňuje výuka plavání. 

 ZŠ Vedlejší, ZŠ Jasanová, ZŠ Horníkova – spolupořadatelství turistického pochodu – akce 
pro žáky škol a jejich rodiče – zapojení v Síti brněnských otevřených škol. 

 Ekologické organizace Lipka, Rezekvítek, SVČ Lužánky – vzdělávací programy. 

 PPP Brno, SPC Brno – diagnostika žáků se vzdělávacími potřebami, nápravná péče. 

 Klub rodičů a přátel školy – zatím neoficiální sdružení organizující lampionový průvod. 
 
Účast žáků a pedagogů na životě obci 

 vystoupení  
o Vítání občánků 
o Rozsvěcení vánočního stromku 
o Jarní koncert – hudební vystoupení 
o Muzikál – hudebně dramatické vystoupení 
o Žonglérské vystoupení 
o Lidové tance – příprava vystoupení při krojových slavnostech obce 

 Den otevřených dveří 

 Informace o škole v obecním tisku 

 Edukativně - stimulační skupiny pro žáky budoucích 1. ročníků 

 Jarní úklid Bosonoh – péče o prostředí bydliště 
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 Akce školy v rámci Síťě brněnských otevřených škol 

 Sběrové akce – sběr starého papíru 
 
Spolupráce školy s vysokými školami a dalšími 

 vnitřní spolupráce a propojenost ZŠ a MŠ, 

 spolupráce se školami v Síti brněnských otevřených škol, 

 spolupráce s mateřskými a základními školami v rámci projektu Technické MŠ, ZŠ. 

 spolupráce se Střední školou stavebních řemesel Brno-Bosonohy. 
 
Sběr recyklovatelných materiálů 
V rámci této aktivity škola učí žáky péči o své okolí a třídění druhotných surovin – papír. 
Šestým rokem pokračovalo zapojení školy do Soutěže s panem Popelou při sběru starého 
papíru a podařilo se získat drobné prostředky, které byly využity na zlepšení pracovního 
prostředí a pohody ve škole. 
 
Síť brněnských otevřených škol (SBOŠ) 
Škola zapojena do projektu města Brna „Síť brněnských otevřených škol“, díky kterému 
nabízí celou řadu mimoškolních aktivit určených nejen žákům, ale i jejich rodičům a dalším 
obyvatelům městské části, neboť spolupráci s rodinou a širší veřejností vnímá jako jeden z 
nejdůležitějších prvků své činnosti. 
Bezplatné kroužky deskových her, sportovní kroužek, atletický kroužek a kroužek lidových 
tanců jsou jedněmi z aktivit, které vycházejí z principu projektu. V deskových hrách si mohou 
žáci vybrat z velké řady her, ve kterých se spolu s kamarády přenesou do světa fantazie. Žáci 
se zde učí využít nejen svůj důvtip, respektování pravidel, ale získávají také cit pro fair play 
hru. Ve sportovních kroužcích využívali žáci potenciál tělocvičny. Čtvrtým rokem fungoval 
kroužek lidových tanců, který svými vystoupeními na kulturních akcích městské části vhodně 
doplňoval dříve chybějící zapojení žáků školy. Oživuje zájem místních obyvatel o tradice a 
kroje, využívá potenciál vedoucí kroužku a od útlého dětství buduje pohybové, taneční 
dovednosti a pěvecké schopnosti mládeže. Nově přibyl včelařský kroužek, který využívá 
potenciál otce jednoho z žáků, který je včelmistrem Pokusného včelínu Kývalka. Zájem žáků 
odráží tradici včelaření v Bosonohách, z dotace Jihomoravského kraje se podařilo zajistit dvě 
včelstva a potřebný materiál na rozjezd činnosti, která bude pokračovat v následujícím roce. 
Žáci školy se zúčastnili všech turnajů SBOŠ - turnaje v deskových hrách a všech sportovních 
soutěží – plaveckých závodů v kategorii mladších a starších žáků 1. stupně (pořadatel ZŠ 
Jasanová) a florbalového turnaje, který pořádala ZŠ Vedlejší. Důležitou součástí programu 
SBOŠ  jsou společné akce pro žáky a jejich rodiče či další veřejnost. V naší škole se jedná o 
Cestu za poznáním, Vánoční dílny, Den matek a Bosonožský běh. Při těchto akcích se do 
organizace zapojují také místní sdružení a spolky. 
Bosonožský běh (13. výročí) v sobě propojuje sportovní událost na pozadí historických 
souvislostí se spoluprací s okolními školami, neboť se jej účastní i další školy zapojené do 
SBOŠ (Vedlejší, Bosonožská) a také mimobrněnská škola z Ostopovic. 
Další aktivitou přesahující katastrální oblast Bosonoh je Turistický pochod pro zapojené školy 
SBOŠ. Pátý ročník vedl z Pozořic do Hostěnic. Škola tuto akci pořádala s některými dalšími 
školami ze SBOŠ a s dalšími volnočasovými subjekty a s SDH Brno-Bohunice. 
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Péče o talentované žáky – kroužky, olympiády, soutěže 
Velká nabídka mimoškolních aktivit doplňuje možnosti péče o talentované žáky. Své výsledky 
si žáci mohou poměřit při soutěžích vědomostních, literárních, výtvarných  
a sportovních pořádaných školou, jinými školami v projektu Sítě brněnských otevřených škol, 
městem a dalšími institucemi. 
V oblasti matematiky a logického myšlení se žáci od 2. třídy zapojují do Matematické soutěže 
Klokánek. Žáci 4. a 5. třídy se úspěšně účastnili soutěže Bobřík informatiky, nově se mohli 
zapojit do Logické olympiády. 
V oblasti českého jazyka se učitelé snaží posílit zájem o četbu každoroční návštěvou Knihovny 
Jiřího Mahena v Bosonohách a pasování prvňáčků na čtenáře. Ve výuce byly využívány 
čtenářské dílny a mimočítanková četba zakoupená z projektu Výzvy 56 v roce 2015.  Během 
školního roku učitelé se svými žáky navštívili divadelní, filmová nebo hudební představení.  
Svůj talent mohou děti rozvíjet také ve školní družině nebo v dalších kroužcích. Připravují si 
svá představení, se kterými pak vystupují nejen ve škole před svými spolužáky a rodiči, ale i 
na různých komunitních akcích v Bosonohách. 
Hudebně nadaní žáci rozvíjejí svůj talent návštěvou kroužku Muzikál, Hry na zobcovou flétnu 
a Hry na klavír a kytaru. 
Sportovně nadaní žáci svůj talent rozvíjejí nejen v hodinách tělesné výchovy, ale také  
ve sportovních kroužcích a při mnohých sportovních soutěžích popsaných v přehledu soutěží. 
 
 
Péče o zaostávající, nadané, problémové žáky 
Péče o zaostávající, nadané nebo problémové žáky je na naší škole nedílnou součástí práce 
každého učitele. Díky vzniku Školního poradenského pracoviště v předchozím školním roce 
došlo k pravidelnému sledování plnění úkolů z přiznaných podpůrných opatření. Žáci byli 
dříve a důsledněji diagnostikováni a odesíláni do školských poradenských pracovišť. Škola 
následně přijímala patřičná opatření v péči o žáky. 
 
 
Srovnávací testy žáků 3. až 5. ročníku 
Opět se uskutečnilo testování žáků 3. ročníku vlastními srovnávacími testy z českého a 
anglického jazyka, matematiky a všeobecného přehledu. Ve 4. ročníku proběhlo testování 
v systému ČŠI v oblastech Anglický jazyk a Člověk a jeho svět. V 5. ročníku proběhlo testování 
pomocí systému ČŠI InspIS SET testy z roku 2013 v předmětech český jazyk, matematika a 
anglický jazyk. 
Metodické sdružení provádí pravidelně rozbor zjištěných skutečností v testováních 
s ohledem na složení a úroveň jednotlivých tříd a na oblasti, na které je testování zaměřené. 
Ze zjištěných výsledků zpracovává doporučení vyučujícím pro daný školní rok tak, aby 
docházelo ke zlepšením.  
Výsledky 3. a 5. třídy bylo možné srovnávat s výsledky z dřívějších testování. Jednoznačné 
závěry z testování nelze stanovit, neboť se jedná vždy o odlišnou skupinu žáků různých 
schopností, dovedností a žáků s různými vzdělávacími potřebami a hendikepy. Výsledky 4. 
třídy není možné zatím srovnávat, neboť se testování uskutečnilo poprvé. 
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Kroužky a nepovinný předmět náboženství při ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Anglický jazyk 2 10/9 

Zumba 1 6 

Edukativně stimulační skupiny 2 11/10 

Deskové hry 1 18 

Sportovní kroužek 1 24 

Keramika 1 12 

Flétna 3 7/10/8 

Klavír 1 16 

Kytara 1 13 

Lidové tance 1 

 

18 

Žonglování 2 

 

12/10 

Muzikál 1 18 

Včelařský 1 5 

Náboženství – nepovinný př. 2 20/9 

Logik 1 12 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpora školy ze strukturálních fondů   
Ve školním roce 2018/2019 škola realizovala projekt č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004310 
s názvem „Šablony pro ZŠ a MŠ Bosonohy“ s datem ukončení 31. 8. 2019. 
 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004310 
Šablony pro ZŠ a MŠ Bosonohy 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 8. 2019 

Operační program  OP VVV 
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Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 
 
a) jako žadatel 

Celková výše dotace  853 176 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

1. 12. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je personální podpora školního speciálního 
pedagoga v MŠ a školního asistenta v ZŠ. Dalším cílem 
projektu je metodická podpora a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků v inkluzi, čtenářské, matematické 
a jazykové gramotnosti. 

 
 

Název projektu a registrační 
číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126  
Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve 
městě Brně 

Délka trvání projektu  1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 
 
c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace  49 993 567,52 Kč 

Souhlas zřizovatele 
s uzavřením partnerské sml., 
datum  

nerelevantní 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je plošná podpora zapojených škol za účelem 
prevence školní neúspěšnosti žáků základních škol a zvýšení 
kvality a inkluzivnosti základního vzdělávání ve městě Brně. 
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ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 
Výchovná poradkyně: Mgr. Květoslava Hladká  
Počet žáků celkem:  137 (I. stupeň 137 žáků, II. stupeň 0 žáků) 
 
ZPRÁVA ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 
 

Vedoucí školního poradenského pracoviště:        

Mgr. Květoslava Hladká – výchovná poradkyně       

Členové školního poradenského pracoviště:        

Mgr. Zuzana Del Favero – školní metodička prevence 

Mgr. Dagmar Černíková – asistentka školního poradenského pracoviště (z projektu SmB) 

Mgr. Petr Beneš – vedoucí kroužku (z projektu SmB) 

Mgr. Stanislav Skřička – koordinátor inkluze na škole (z projektu SmB) 

Ing. Marie Zvonková, Ing. Anna Babjaková – doučovatelka (z projektu SmB) 

Mgr. Hana Havránková – doučovatelka (z projektu SmB) 

Pavlína Pěkná – doučovatelka (z projektu SmB) 

Asistentky pedagoga 

Školní psycholog (externí pracovník) 

  

Školní poradenské pracoviště pracuje na naší škole od září 2017. Ve školním roce 2018/2019 
pracovalo podle plánu schváleného na úvodním setkání v srnu 2018. Na pravidelných 
setkáních se ŠPP zabývalo řešením aktuálních potřeb žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami, plněním jednotlivých plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích 
plánů. 

  

Výchovná poradkyně spolu s dalšími členy školního poradenského pracoviště spolupracovala 
s vedením školy, třídními učiteli, školním psychologem a ostatními pedagogickými pracovníky 
školy. Na pedagogických radách pravidelně informovala kolegy o nových informacích 
tykajících se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Podle požadavků třídních učitelů a 
ostatních pedagogů zajišťovala diagnostiku žáků a spolupráci se školskými poradenskými 
zařízeními -  PPP Brno, KpppB Brno a SPC. 

  

Rodičům byly nabídnuty pravidelné konzultační hodiny, vždy v den konání třídních schůzek. 
O termínech konzultačních hodin byli rodiče informováni prostřednictvím žákovských knížek 
žáků školy a školních webových stránek. 

  
Výchovné poradkyně se účastnila seminářů výchovných poradců pořádaných Pedagogicko-
psychologickou poradnou Brno a dokončila kvalifikační studium výchovných poradců na 
Masarykově univerzitě Brno.  

V rámci kariérového poradenství poskytla třídním učitelům 5. ročníku informace o přijímacím 
řízení na víceletá gymnázia.  

Spolupracovala při zápise budoucích žáků 1. ročníku. 

Na základě požadavků třídních učitelů se účastnila jednání se zákonnými zástupci žáků naší 
školy. 
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ZPRÁVA ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2018/2019 

 

Školní metodička prevence:  Mgr. Zuzana Del Favero  
Počet žáků celkem:   137 (I. stupeň 137 žáků, II. stupeň 0 žáků) 
 
Podmínky školy:     Neúplná škola, pouze první stupeň 
 
Ve školním roce 2018/2019 jsme v rámci preventivního programu pokračovali v začleňování 
témat prevence sociálně patologických jevů do výuky ve všech ročnících, převážně ve 
vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.  
 
Během školního roku pracoval se všemi třídními kolektivy školní psycholog, který reagoval na 
aktuální situaci v jednotlivých třídách. V 5. ročníku se zaměřil na přípravu žáků na 
bezproblémový přechod na 2. stupeň ZŠ, ve 3. ročníku hlavně na začleňování nových žáků do 
kolektivu, ve 4. ročníku na třídní klima.  
 
Žáci 3. a 4. ročníku byli zapojeni v preventivním programu MP o Empík chodec a Empík 
cyklista. Žáci 5. ročníku navštívili představení Jeden svět. 
 
Žáci naší školy se zapojili do volnočasových aktivit pořádaných školou. Jednalo se o kroužky: 
Anglický jazyk, Deskové hry, Muzikál, Flétna, Kytara, Klavír, Keramika, Lidové tance, 
Sportovní, Včelařský a Žonglování. 
Ve spolupráci s hudebním souborem se děti z těchto kroužků, ale také ostatní žáci se podíleli 
na přípravě muzikálových představení a na Jarním koncertu.  
 
Ve škole pracoval kroužek Aktivního občanství a sociálního rozvoje hrazený z projektu 
Statutárního města Brna. 
 
Ve spolupráci s MČ Brno - Bosonohy a Sítí brněnských otevřených škol organizovala škola pro 
žáky a jejich rodiče několik aktivit: Cestu za poznáním, Turistický pochod, Vánoční dílny. 
 
Během školního roku jsme organizovali pro naše žáky mnoho sportovních soutěží. Ve 
spolupráci s MČ Brno - Bosonohy a Sítí brněnských otevřených škol 13. ročník běžecké 
soutěže Bosonožský běh, celoroční školní turnaj ve florbalu – nejlepší hráči reprezentovali 
naši školu na Vánočním florbalovém turnaji na ZŠ Elišky Přemyslovny a na Florbalovém 
turnaji Sítě brněnských otevřených škol.  
 
Žáci reprezentovali naši školu také na Turnaji deskových her a Novoročních plaveckých 
závodech Sítě brněnských otevřených škol. 
 
Škola organizovala několik projektových dnů: Zdravý životní styl, Dopravní výchova a 
celoročně se zabývala finanční gramotností. Ve spolupráci s VOŠ zdravotnickou proběhlo 
vzdělávání žáků v péči o chrup. 
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Na pravidelných třídních schůzkách byli rodiče žáků informováni třídními učiteli o klimatu ve 
třídě. 
 
ŠMP nabízela rodičům žáků školy pravidelné konzultační hodiny, o kterých byli na začátku 
školního roku informováni prostřednictvím žákovských knížek žáků, nástěnky ve škole a 
internetových stránek naší školy. 
 
 
 

 
 

 

9.0 Zhodnocení a závěr: 

V uplynulém školním roce na škole působilo opět o něco více pedagogických pracovníků než 
v předchozích letech, což bylo dáno především nárůstem podpůrných opatření a také 
realizací projektu pracovně nazývaném jako Šablony I. Zaměřili jsme se nejen na udržení 
kvality výuky na co nejvyšší úrovni.  
V plánování školního roku jsme vycházeli z výsledků z šetření České školní inspekce v roce 
2015 a plánů inspekčního sledování pro školní rok 2018/2019. Individuální další vzdělávání 
pedagogů bylo doplněné společným vzděláváním ze Šablon I. zaměřené především na inkluzi 
a čtenářskou a matematickou gramotnost. V jazykové gramotnosti došlo k posunu 
vybudováním špičkové jazykové učebny Robotel a následným opakovaným vzděláváním 
v obsluze této učebny. 
Škola pokračovala v zapojení do projektu Jihomoravského kraje KaPoDaV v oblasti Škola pro 
udržitelný život, ve které realizovala stavbu ptačích budek a krmítek a společně 
s mysliveckým sdružením je instalovala po Bosonohách. Ze získaných znalostí ze vzdělávání 
z předchozího roku učitelé využívali finanční gramotnost v praktických dovednostech žáků po 
celý školní rok.  
Rozvoj a výchova žáků k sounáležitosti s obcí, otevřenost školy k rodičům žáků a dalším 
obyvatel MČ, spolupráce s partnery školy, získávání prostředků z darů a vlastní činnosti školy, 
to vše již několik let neodmyslitelně patří k image školy. Budování povědomí o škole probíhá 
prostřednictvím webových stránek, facebookového profilu školy a také skrze tištěná média – 
Bosonožský zpravodaj a druhým rokem skrze Bosonožáček – časopis samotných žáků školy. 
 
Zapojení školy do několika projektů Statutárního města Brna pomáhá žákům, kteří pomoc při 
výuce nebo při přípravě na ni potřebují.  Rozvíjíme spolupráci v projektu SBOŠ, ve kterém 
nejen že plníme úkoly z projektu samého, ale spolupracujeme s ostatními školami v pořádání 
Turistického pochodu a Bosonožského běhu. Z těchto dvou akcí se staly akce škol zapojených 
do SBOŠ především v západní straně města Brna.  
  
Ochrana životního prostředí, péče o své okolí a svoji bezpečnost je také součástí 
vzdělávacího procesu. V rámci projektů primární prevence jsme absolvovali programy 
Městské policie zaměřené na dopravní výchovu.   
 
V září 2018 se žáci školy svým vystoupením podíleli na oslavách výročí založení Střední školy 
stavebních řemesel Brno-Bosonohy, opakující se je také účast žáků na slavnostním pasování 
kominických a čalounických učňů.  
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Pokračovali jsme v obnově vnitřních prostor školy, díky dotacím Statutárního města Brna 
jsme vyměnili myčku nádobí v mateřské škole za stejný stroj ve škole základní, se kterým 
máme výborné zkušenosti. 
Dokončili jsme projekt Obnova infrastruktury ZŠ a zvýšení kvality vzdělávání v jazycích a v 
práci s digitálními technologiemi, který obsahuje obnovu vnitřní počítačové sítě a 
vybudování jazykové učebny.  
Dokončili jsme obnovu šatních skříněk v nové šatně a vymalovali část prostor, které to 
nejvíce potřebovaly. 
 
 

 

 
      
V Brně dne 10. 9. 2019 
 
 
        Mgr. Stanislav Skřička 
                ředitel školy 
 
 
Pedagogická rada projednala Výroční zprávu dne 19. 9. 2019. 
 
Rada školy projednala a schválila Výroční zprávu dne 8. 10. 2019. 
 
 
 


