
Výroční zpráva 

 školní rok 2016/ 2017 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70,   

příspěvková organizace 

 
 

 

 

1.0 Základní charakteristika školy: 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace, je úplná základní škola, 

která sdružuje mateřskou školu, základní školu pro první a druhý stupeň, školní družinu, školní jídelnu. 

Má statut Fakultní školy PdF MU. Na prvním stupni probíhá ve třech  třídách  (pěti ročnících) 

alternativní výuka dle pedagogiky Montessori, od září školního roku 2013/14 je na prvním stupni 

zařazena  výuka  matematiky dle metody  profesora  Hejného, tzv.  „ Hejného matematika“. 

 

Montessori pedagogika: 

Jde o promyšlený a ověřený vzdělávací systém zahrnující speciální výukové pomůcky, které v dětech 

podporují přirozenou potřebu se učit. Bezpečné prostředí, kde učitel je nejen přirozenou autoritou, ale i 

partnerem, který pomáhá dětem rozvinout jejich vrozené schopnosti. Citlivý přístup založený na 

respektu a vzájemné komunikaci mezi učitelem a dítětem a také mezi dětmi navzájem. Systém, který 

vede k samostatnosti, zodpovědnosti a spolupráci Montessori podporuje celkový rozvoj osobnosti dítěte 

(intelektuální, emocionální, praktické dovednosti, sociální vnímání,..). Školní práce probíhá  v tzv. 

„trojročích“ a v souladu s požadavky na základní vzdělávání (RVP ZV a ŠVP). Výuka probíhá ve 

věkově smíšených třídách a je zaměřena na: 

 Práce s výukovými pomůckami (s prožitkem a všemi smysly) 

 Využívání projektového vyučování 

 Vzájemná spolupráce s rodinami žáků, pravidelné konzultace 

 Propojenost výuky s reálným životem (exkurze, výukové programy probíhající za hranicí školní 

budovy) 

 Po ukončení 5. ročníku žáci pokračují na druhém stupni ZŠ nebo na víceletých gymnáziích 

Hejného matematika: 

Tato matematika staví na dětské tvořivosti a přirozené touze poznávat  - učitel nechává žáky objevovat 

a samostatně hledat řešení. Hejného metoda podporuje aktivitu, samostatné hledání podstaty věci a 

logických vztahů, děti nejsou příjemci hotových poznatků, algoritmů, vzorců či pouček, ale samy 

aktivně zkoumají, a postupně tak poznávají a objevují  celý svět matematiky, a to hravou formou. 
 

  

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy: 
Základní škola a Mateřská škola Brno, Pastviny 70, příspěvková organizace 

 

1.2 Zřizovatel školy: 

Statutární město Brno, Městská část Brno – Komín, Vavřinecká 15, zastoupená starostkou  
Mgr. Miladou Blatnou 

 

 

 



 

1.3 Ředitel školy: 

Mgr. Jarmila Líčeníková 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení a jejich kapacity: 

  

 Mateřská škola 

 Základní škola pro I. a II. stupeň 

 Školní družina 

 Školní jídelna 

 

1.5 Kontakty: 

 

telefon:  541223119 

e-mail: licenikova@zspastviny.cz  

http: zspastviny.cz 

 

 

1.6 Úplná/neúplná škola  

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1.stupeň 19 5 472 24,84  

2.stupeň   9 4 179 19,88  

Celkem 
28 9 651 23,25 700 

   

 

  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 
Datum zřízení: 12. 5. 2004 

Předseda a členové ŠR: 

Předseda :  Mgr. Kamila Novotná ( zvolena za rodiče zákonných zástupců) 

Členové:  

 Zvoleni za zákonné zástupce žáků:  

JUDr. Tomáš Philippi,  Mgr. Milena Zmeškalová 

 Zvoleni za zástupce zřizovatele školy: 

 Ing. Martin Křivánek, Mgr. Michaela Kameníková, Mgr. Jana Unčovská  

 

 Zvoleni za zástupce školy: 

Mgr. Renata Hriadelová,  PaedDr. Pavel Horák, Mgr. Zita Fedorková 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:licenikova@zspastviny.cz


1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program 

pro ZV“ Škola pro všechny“  
č. j. 3/2011 1.- 9. 

Jiné specializace, zaměření:  
 

 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu Z  

17-01 

Počet Počet strávníků 

děti   

a žáci   

zaměstnanci školy a vlastní 

důchodci 

ostatní* 

Školní jídelna 1 673 75 83 

* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů 

(firmy) 

 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování (k datu): 

Fyzické osoby 8 

Přepočtení na plně zaměstnané 8,65 

 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 12 316 fyz.  13 / 8,93 přepoč.   340 

 

 

 

Z činnosti ŠD: 
Zájmová činnost byla organizovaná formou těchto družinových kroužků: keramika, gymnastika, 

kroužek Tvoříme z recyklovatelných materiálů, výtvarný kroužek Šikula, pohybové hry, jóga, kroužky 

AJ pro 1. ročník a 2. ročník, plavání, kvízový kroužek a přírodovědný kroužek. Činnost kroužků 

probíhala od pondělí do čtvrtka v čase od 15,30 do 16,30 hodin. 

Činnost školní družiny byla velmi pestrá. Akcí se účastnili nejen děti ale i rodinní příslušníci. Pořádali 

jsme: Svatomartinskou slavnost - lampionový průvod ve spolupráci s MŠ, tradiční „Adventní setkání 

s družinou“ (výstavu a dílny), karneval tentokrát „Ze země Eskymáků“, velikonoční dílničky spojené 

s výstavou velikonočních tradic a zvyků. Tradiční „Čarodějnické odpoledne“ bylo zrušeno kvůli 

výstavbě kontejnerové školky v areálu školy. Děti po celý rok navštěvovaly filmová a pohádková 

představení v kině Lucerna. Absolvovaly také lekce dopravní výchovy - program „Bezpečné prázdniny“ 

a návštěvu místního trolejbusového depa DPMB, „Drakiádu“ a různá sportovní odpoledne, rozlučkové 

ohýnky ve sportovním areálu školy a areálu Hroch, shlédly vystoupení dramatického kroužku naší školy. 

Děti ze ŠD se také zúčastnily obvodních soutěží školních družin, a to: pěvecké soutěže Superstar (naše 

družina získala 2. místo v městském kole) a lehkoatletického trojboje (získali jsme 1., 2. a 3. místo 

v městském kole). V rámci obvodních školních družin jsme participovali na literárně-výtvarné výstavě 



“Písmena a číslice inspirují nejvíce“ v cukrárně Smile – v Brně Bystrci. Děti zde měly možnost vystavit 

svá díla a pochlubit se při zákusku či čaji svým rodinným příslušníkům. 

Jednotlivá oddělení v rámci svých aktivit navštívila knihovnu, faru a kostel sv. Vavřince v naší městské 

části, betlémy, vánoční výstavy, trhy a centrum města Brna, hrad Špilberk s výstavou Pavla Čecha a 

podzemního krytu, výstavu betlémů v Paláci Mitrovských, výstavu „Naše příroda“ v Biskupském dvoře, 

zoologickou zahradu, botanickou zahradu, uskutečnila výlet na přehradu. Také se děti účastnily spaní 

ve škole, vánočních besídek pro děti a rodiče aj. Vychovatelé i děti se podíleli na výzdobě nástěnek a 

oken školy. Montessori družina uspořádala vlastní vánoční dílničky pro děti a rodiče. 

Výchovně vzdělávací aktivity byly zaměřeny především na odpočinek a relaxaci dětí s přihlédnutím na 

jejich individuální potřeby a zájmy.  Velmi oblíbené činnosti dětí byly: četba dětských knih a časopisů, 

poslech pohádek a písniček na CD a tanec, různé společenské a deskové hry, promítání dětských a 

přírodovědných filmů na DVD, hraní divadla, malování, kreslení a jiné výtvarné a rukodělné činnosti.  

Didaktickými hrami, pomocí kvízů a soutěží, využitím interaktivních tabulí, encyklopedií a naučné 

literatury se vychovatelé snažili navázat a zábavnou formou prohlubovat učivo. Využíváním dopravního 

hřiště před školou si děti rozšířily poznatky dětí z dopravní výchovy. Žáci častými vycházkami 

poznávali okolí školy, úřady a obyvatele městské části Komín. Sportovní areál školy družina využívala 

denně k různým pohybovým a sportovním aktivitám – zejména hřiště ŠD (průlezky, houpačky, 

skluzavka, pískoviště), tartanové hřiště – vybíjená, fotbal. 

Vychovatelé průběžně vedli a zpracovávali diagnostiky dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a 

poruchami.  Propagovali činnost ŠD v Komínském zpravodaji, na webových stránkách školy, při styku 

s rodiči i s jinými složkami veřejnosti.  

Svou celoroční prací vychovatelé rozvíjí u dětí kompetence k učení, k řešení problémů, kompetence 

komunikativní, sociální a interpersonální, občanské, činnostní a trávení volného času. Vše v souladu se 

Školním vzdělávacím programem pro zájmové vzdělávání pro ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p. o. „Škola 

pro všechny“, č. j.: 3/2011.    

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  kapacita 

celkem 0 0 0 0 

Z činnosti ŠK: 

 

2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / 

fyzický 

% 

Celkový počet pedagogických pracovníků 37,24 / 39 100% 

z toho odborně kvalifikovaných  36,06/ 37 95% 

 

2.1.1  Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 0 



2.1.2  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 5 

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 3 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet : 17 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 10 

36-50 let 2 16 

51 a více 1 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 2 0 

Celkem 6 33 

Rodičovská dovolená 0 6 

 

 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  

z toho  a) asistent pedagoga:  4,88 / 9 

        b) osobní asistent:   

        c) školní asistent:  1,00/2 

            d) mentor:   9 

 

 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Typ kurzu Počet 

zúčastněných 

pracovníků 

Zdravotní,BOZP,PO  

Přírodní vědy - matematika 14 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
2 

Inkluze do škol 2 

Prevence násilí, subkultury 2 

Celkem 20 

 

 

 

 

 

 



2.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 95 94 1 0 0 

2. 103 103 0 0 0 

3. 94 88 6 0 0 

4. 97 80 17 0 0 

5. 88 64 24 0 0 

Celkem za I. stupeň 
477 

 

429 48 0 0 

6. 59 32 27 0 0 

7. 43 19 24 0 0 

8. 33 16 16 1 1 

9. 42 11 30 1 0 

Celkem za II. 

stupeň 

177 78 97 2 1 

Celkem za školu 654 507 145 

 

2 1 

 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,30 

3 1 0,15 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:   176 

průměr na jednoho žáka: 0,25 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  1 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
9 3 12 25 8 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 42 73,7 

nižší ročník/5.ročník 15/12 26,3/21,1 

Celkem 57 100 



3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   31 

Důvody: stěhování 

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  22 

Důvody: stěhování 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: 0 

 

 

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:0 

  

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:0 
 

5.0 Výkon státní správy 

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

 

5.1  Rozhodnutí ředitele 

 Počet 

rozhodnutí 

Počet 

odvolání 

Odklad povinné školní docházky  24 1 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 0 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 
2 

Studium pro 

výchovné poradce 
VŠ 

školní metodik prevence 
2 

Kurz Prevence 

soc.pat.jevů 
VŠ 

 
 

 

 úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 psychologie VŠ 

školní speciální pedagog  0 0 0 



6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce 0 1 1/0 

školní metodik 

prevence 
0 

0 
2/0 

školní psycholog 0 0 1/0 

školní speciální 

pedagog 
0 0 0 

 

 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

výchovný poradce: Plán pedagogické podpory -Edupraxe, IVP ve školní praxi - Edupraxe 

školní metodik prevence: K centrum Sládkova 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 
 

6.2.1  Finanční prostředky čerpané ze státního rozpočtu formou grantů (ne z KrÚ JmK): 

 Projekt „Otevřené školy“ – 122 091  Kč 

 Projekt „Plavání“ – 86 137 Kč 

 Projekt „ Mentoři“ – 142 090 Kč 

 Projekt „ZŠ Pastviny podporuje gramotnosti“ – 708 341 Kč 

 

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

 

 Nové linoleum  - 2 656 tis. Kč  - MMB 

 Školní jídelna-rozšíření – 16. tis. Kč-  MČ 

 Rekonstrukce sociálních zařízení – 123 tis. Kč -  MMB 

 Hlavní rozvody ZTI – 198 tis. Kč - MMB 

 

 

 

6.3 Individuální integrace 

Žáci s 

vyšetřením 

před 1.9.2016 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

 

Vývojové poruchy učení  3.,4.,6.,7., 6  

Vývojové poruchy chování 3.,4.,6., 3  

Mentální - lehké 7. 1  

 Autismus 6. 3  

Žáci 

s vyšetřením 

po 1.9.2016 

Identifikátor znevýhodnění Ročník Počet 

žáků 

Stupeň 

PO 

 07S0000 – středně závažné poruchy učení 2., 6., 7., 8.,  6 2 

07M0000 – mírné poruchy učení 3., 6., 8., 9.,  11 1 



07M0000 – mírné poruchy učení 5., 6. 2 2 

05S0000 – středně těžké tělesné postižení 1., 5. 2  3 

06T0000 – závažné poruchy chování 1. 1 3 

06S0000 – středně závažné poruchy 

chování 

2. 1 3 

00700V0 – SVP vyplývající z kombinace 

více faktorů 

6. 1 2 

00T0000 – jiné SVP vyplývající ze zdrav. 

stavu dlouhodobého charakteru 

3. 1 2 

00T0000 – jiné SVP vyplývající ze zdrav. 

stavu dlouhodobého charakteru 

6. 1 1 

07T0T00 – závažné poruchy učení 3. 1 3 

08J6T00 – Poruchy autistického spektra se 

závažným odrazem do vzdělávání žáka, 

závažné poruchy chování 

2. 1 4 

08M0000 – poruchy autistického spektra 

s mírným odrazem do vzdělávání žáka 

9. 1 3 

06M0000 – mírné poruchy chování 1. 1 1 

07S0T00 – středně závažné poruchy učení, 

jiné SVP vyplývající ze zdrav. stavu 

dlouhodobého charakteru 

3. 1 2 

00M0000 – jiné SVP vyplývající ze 

zdravotního stavu krátkodobého charakteru 

2. 1 1 

07S6M00 – středně závažné poruchy 

učení, mírné poruchy chování 

4. 1 2 

 

6.4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0 0 0 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

7.2 Mimoškolní a volnočasové aktivity školy, seznam zájmových, občanských, případně 

dalších sdružení působících při škole, sdružení rodičů, sportovní klub aj. ...  

 
 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky - AJ 4 55 

Přírodní vědy – Věda nás 

baví, AZ kvíz, ŠD 
3 45 

Sport, TV, turistika – LA, TV 4 55 

Umělecké obory 0 0 

Zdravotní, speciální 

pedagogika 

0 0  

Celkem 11 155 



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

ZŠ Pastviny podporuje gramotnosti, 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001165 

 

 

Délka trvání projektu  1.9. 2016  - 1.9. 2018 

Operační program  Operační programVýzkum,vývoj a vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

žadatel 

Celková výše dotace  1 911 074, 00 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

29.9.2016 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na 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. 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v základních školách  

CZ.1.07/1.1.- 00/46.0015 

 

 

Délka trvání projektu   1.9.2015 -30.6.2016 

Operační program  Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

partner 

Celková výše dotace   

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

smlouvy, datum  

27.6.2016 

Stručný popis projektu  Projekt je zaměřen na žáky, kterým hrozí odchod ze 

základního vzdělávání, individuální práci s těmito žáky -

doučování, spolupráce s rodiči . 

 

 

 

8.1.Soutěže  

 
    



DATUM NÁZEV SOUTĚŽE ÚROVEŇ ROČNÍK UMÍSTĚNÍ + JMÉNO 

listopad 16 Plavání ZŠ městské 8. 2. místo: Radová Veronika (motýlek) 

       3. místo: štafeta (hoši) 
          

listopad 16 Plavání ZŠ krajské 8. 3. místo: Radová Veronika (motýlek) 

       3. místo: štafeta (hoši) 
          

leden 17 Plavecké závody SOBŠ městské 1.-3. 2. místo: Rada Mikuláš (volný způsob) 

       3. místo: štafeta 

       (Řihová N., Němcová E., Rada M.,  

       Kubant T.) 

     4.-5.  2. místo: Bukáčková Tereza (volný způsob) 

       3. místo: štafeta 

       (Bukáčková T., Bukáčková N., Račanský J.,  

       Ptáček J.) 
          

únor 17 Superstar ŠD obvodní 2. 3. místo: Kovárníková Rozálie 

     3. 1. místo: Šebestová Julie 
          

únor 17 Plavecké závody městské 3. 1. místo: Rada Mikuláš (kraul) 

  3. - 5. tříd     2. místo: štafeta 

       (Rada M., Kubant T., Madronová A. 

       Němcová E.) 

       3. místo: Němcová Eliška (kraul) 

     4.  1. místo: Račanský Jiří (kraul, prsa) 

       1. místo: štafeta 

       (Račanský J., Nečas M., Vokurková S., 

       Cinková M.) 

       2. místo: Nečas Michal (prsa) 

       2. místo: Cinková Markéta (kraul) 

       3. místo: Cinková Markéta (prsa) 

     5.  1. místo: Bukáčková Tereza (prsa, kraul) 

       2. místo: Bukáčková Nikola (prsa) 

       3. místo: Bukáčková Nikola (kraul) 

       3. místo: štafeta 

       (Bukáčková N., Bukáčková T., Jaroš A., 

       Mlčúchová A.) 
          

únor 17 Školní korfbalový pohár obvodní 4.-5. 2. místo: družstvo 

       (Holík L., Krška D., Momirov J., Vališ B., 

       Dvořák V., Dobyšar D., Otrubová D.,  

       Špotáková T., Hoferová I., Sýkorová K., 

       Blahová T., Drybčáková A., Francová B., 

       Matejová A.) 
          

březen 17 Superstar ŠD městské 3. 2. místo: Šebestová Julie 

          



 

     

DATUM NÁZEV SOUTĚŽE ÚROVEŇ ROČNÍK UMÍSTĚNÍ + JMÉNO 

duben 17 Vybíjená obvodní 4.-5. 2. místo: družstvo 

       (Ukropec J., Dobyšar D., Dvořák V., 

       Hanzal Š., Krška D., Momirov J., Kunc D., 

       Otrubová D., Kachlík J., Vondráček P., 

       Vintr D., Zlatkovský L.) 
          

duben 17 Atletický čtyřboj městské 8.-9. 1. místo: Radová Veronika 

       2. místo: družstvo dívek 

       (Radová V., Brožová V., Prokešová S., 

       Vychodilová K.) 
          

duben 17 Atletika ŠD obvodní 2. 1. místo: Čechová Johana 

       2. místo: Polcar Patrik 

     3. 3. místo: Matejova Marie 
          

květen 17 Dopravní soutěž mladých obvodní 8.-9. 2. místo: družstvo 

  cyklistů    (Květoň V., Netopilík M., Vychodilová K., 

       Radová V.) 
          

květen 17 Atletická olympiáda městské 1. 3. místo: družstvo 

  v trojboji    (Jurová D., Sušilová D., Lánský A., Náhlík S.) 

     2.  1. místo: Čechová Johana 

       1. místo: Ševčík Daniel 

       1. místo: družstvo 

       (Čechová J., Hlavatá T., Ševčík D., Polcar P.) 

       2. místo: Polcar Patrik 
          

květen 17 Vodní pólo městské 4. 1. místo: družstvo 

       (Grossová K., Rotreklová J., Vokurková S., 

       Bedravová T., Ptáček J., Vintr D., Nečas M., 

       Schejbal J., Zlatkovský L., Kukla A.,  

       Fukar F., Šupák M., Račanský J.) 
          

květen 17 Pohár rozhlasu městské 8.-9. 1. místo: štafeta 4x60m 

      (Chlebeček T., Černý D., Panáček M., 

      Bureš A.) 

      1. místo: Božek Kazimír (skok vysoký) 

      1. místo: Černý Dominik (skok daleký) 
          

31.5.2017 MČR ZŠ - BeeBall  ČR 4.-5. 2. místo  

       (Balátě, Ukropec, Chalupa, Fukar, Bijedic, 

       Dvořák, Krška, Momirov) 

          



     

     

     

 

     

DATUM NÁZEV SOUTĚŽE ÚROVEŇ ROČNÍK UMÍSTĚNÍ + JMÉNO 

červen 17 Malá baseballová liga městské 3.-4. 1. místo 

       (Bijedic, Chalupa, Fukar, Dvořák, Nečas, 

       Matějka, Bartoš, Langr, Dvořáček, Skopal, 

       Pavlas) 

         

červen 16 Atletická olympiáda městské 3. 2. místo: družstvo 

  v trojboji    (Matejova M., Krésová N., Pavlas V., 

       Knobloch O.) 

       3. místo: Pavlas Vincent 

     4. 1. místo: Vintr David 

          

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



9.0 Zhodnocení a závěr: 

 

Ve školním roce 2015/16: 
 

 ZŠ a MŠ Brno, Pastviny 70, p.o. má statut  Fakultní školy PdF MU (vybraní učitelé naší 

školy pracují se studenty v rámci pedagogických praxí). 

 Na prvním stupni probíhá  druhým   rokem výuka matematiky dle prof. Hejného – reakce školy 

na obecně neuspokojivé výsledky matematických dovedností u žáků v celé ČR,  Hejného 

matematika klade důraz na názornost,  aktivní zkoumání, radost dětí při objevování 

matematických zákonitostí. 

 Již osmým rokem pokračuje na škole alternativní výuka dle pedagogiky Montessori. Výuka 

probíhá ve věkově smíšených třídách (1. – 5. ročník), klade důraz na aktivní práci žáků, 

podpořenou montessori pomůckami , ty jsme získali z projektu  „ Podpora Montessori 

pedagogiky na ZŠ Pastviny“  . Počet žáků v Montessori  třídách byl ve školním roce 2015/16 

64 dětí, při zápisu do Montessori prvních tříd jsme  přijali 15 nových žáků. Pro Montessori 

předškoláky jsme zorganizovali „ Přípravku „  před vstupem do prvního ročníku. 

 Na škole začal v rámci projektu „ZŠ Pastviny podporuje gramotnosti„ pracovat školní 

psycholog, zřídili jsme školní poradenské pracoviště ŠPP ( psycholog, výchovní poradci, 

preventisté) 

 Pokračuje zapojení  školy do projektu „ Ovoce do škol “ ( pro děti 1.-5. tříd) ,  v rámci  

„Mléčného programu „   je zajištěna dodávka dotovaného  mléka Kravík z mlékárny Hlinsko.  

 Čtvrtým rokem se škola zapojila do charitativní akce Den proti rakovině – Květinkový den, 

kdy na podporu boje s rakovinou škola  zaslala  přes 14 000,-. 

 Škola je zapojena do projektu „Otevřených brněnských  škol“. V rámci tohoto projektu na 

škole celoročně funguje Klub deskových her pro žáky druhého stupně, v rámci projektu byl   

podporován  sportovní ( přípravka na pálkovací hry)  kroužek žáků prvního stupně v dotaci dvě 

hodiny týdně.  

 Pro žáky I.stupně jsme zorganizovali sportovní akci „Olympijský běh“ 

 Pro žáky 5. ročníku jsme v rámci výuky dějepisu  zorganizovali již tradiční návštěvu našeho 

hlavního města – Prahy, v rámci výuky AJ jsme uspořádali pro 20 vybraných žáků II. stupně 

 „ Anglický týden“ – setkání s rodilými mluvčími a týdenní výuka v anglickém jazyce, žáci 9. 

třídy vyjeli na „rozloučenou „ se základní školou na ozdravný pobyt do Chorvatska 

 Pokračují  tradiční  celoškolní  akce  a projekty -   např. patronát devátých tříd nad prvňáčky 

  „ Ruku v ruce“ , závěrečné prezentace žáků 9 tříd – v minulém školním roce byla většina prací 

absolventů na vysoké úrovni,  projektový den „ Ochrana člověka za mimořádných situací“, Den 

maminek,  koncerty pěveckého sboru pro veřejnost, celoškolní projekt žáků druhého stupně „ 

Velikonoční dílny“ -tento projekt byl organizován napříč předměty i napříč ročníky. Žáci  

prvního stupně absolvovali výuku dopravní výchovy na dopravním hřišti.  

 Páté  a třetí třídy včetně Montessori  vyjely do škol v přírodě, pořádali jsme  1  lyžařský 

výcvikový kurz,  21 školních výletů,   žáci měli možnost účastnit se velkého počtu školních kol 

různých olympiád a soutěží na I. i II. stupni ZŠ, nejlepší postoupili do obvodních, městských i 

okresních  kol a krajských kol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Krátké hodnocení Minimálního preventivního programu za školní rok 2016/17 

 

 

 

 

Školní metodik prevence: Mgr. Radka Juřičková, Mgr. Kateřina Černá 

 

Podmínky školy:  

- ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole zřízeno ŠPP, v rámci něhož obě metodičky pracují 

(pod vedením psycholožky školy Mgr. Jurkové), zřízení ŠPP hodnotíme velmi kladně, pro 

zlepšení prevence ve škole je přínosem.  

- dobrá spolupráce s vedením školy a ostatními pedagogy  

- máme k dispozici dostatečné množství materiálů, se kterými můžeme pracovat. 

      

 

Co se podařilo: - daří se žákům prezentovat dostatečné množství informací, které žáci akceptují, 

dokáží ovlivnit jejich žebříček hodnot 

- daří se navazovat nové kontakty s institucemi zabývající se prevencí rizikového chování  

(v roce 2016/2017 Podané ruce, CVČ Lužánky)  

- daří se včas odhalovat problémy (žáci i rodiče na základě důvěry ke škole sami upozorňují     

a oznamují vzniklé situace, které je nutné řešit) 

- daří se komunikace s rodič i (v rámci ŠPP, vedení školy, třídními učiteli) 

- daří se zařazovat preventivní aktivity do ŠVP a tematických plánů 

- daří se ve spolupráci s pedagogy vytvořit a plnit preventivní program 

- daří se udržet nízký výskyt zneužívání návykových látek   

 

Co se nám nedaří: 

- nově zpracováváme podklady pro celostátní statistiku prevence rizikového chování                

(tzv. výkaznictví) 

- narůstá počet situací, které musíme řešit v důsledku využívání moderních technologií 

(kyberšikana, násilí v počítačových hrách, upřednostňování používání mobilních telefonů        

a počítačů na úkor jiných aktivit) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V Brně dne 25.9.2017                                                      Mgr. Jarmila Líčeníková 

                                                                                                ředitelka školy 


