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Základní údaje o škole 
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Telefon:  543321303, 543212531 
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Právní forma: příspěvková organizace 
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Ing. Soňa Šestáková od 01.2.2009 – střední škola 
RNDr. Dana Švihálková – základní škola 
Mgr. Dagmar Pelikánová – mateřská a pomocná škola 

 
Vedoucí vychovatel: Bc.Lukáš Kabátek  
  
Ekonomka, správce rozpočtu, statutární zástupce: 

                            Ing. Kamila Schmidtová  
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VÝPIS SOUČÁSTÍ ŠKOLY, 
ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ 

STŘEDNÍ ŠKOLA   IZO: 110 300 025   

obor kod 
povol. 
kapacita 

skuteč 
nost zřizov.listina 

délka 
studia 

Obchodní akademie 63-41-M/004 40 31 1.9.2006 4 

Masér sportovní a rekondiční 69-41-M/001 34 33 1.9.2006 4 

Sociální péče-sociálněsprávní činnost 75-41-M/004 46 38 1.9.2006 4 

Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/001 30 28 1.9.2006 3 

Práce ve zdravotnických a sociálních  
zařízeních - pečovatelské práce 69-55-E/005  37 32 1.9.2006 

  
3 

Tkalcovské práce 31-53-E/003 16 11 1.9.2006 2 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   IZO: 110 023 269   

obor kod 
povol. 
kapacita 

skuteč 
nost zřizov.listina   

Pomocná škola 79-01-B/001 30 27 1.9.2008  10 

Základní škola 79-01-C/01 145 144 1.9.2008  9 

MATEŘSKÁ ŠKOLA  IZO: 62 157 370   

   
povol. 
kapacita 

skuteč 
nost zřizov.listina   

   20 20 1.9.2007  3 

       

INTERNÁT  IZO: 150 063 105   

   
počet 
lůžek 

skuteč 
nost zřizov.listina   

   85 62 1.9.2007   

SPECIÁLNĚ- PEDAGOGICKÉ 
CENTRUM   IZO:  110 023 285   

   kapacita 
skuteč 
nost zřizov.listina   

   150  130     

       

ŠKOLNÍ JÍDELNA  IZO: 103 167 901   

   kapacita  
skuteč 
nost zřizov.listina   

   400  256 11.9.2006   

ŠKOLNÍ JÍDELNA- VÝDEJNA   IZO: 110 300 050   

   kapacita 
skuteč 
nost zřizov.listina   

   170 155     

       

ŠKOLNÍ DRUŽINA  IZO: 151 038 023   

   kapacita 
skuteč 
nost zřizov.listina   

   40 38 1.9.2007   

ŠKOLNÍ KLUB  IZO: 151 038 031   

   kapacita 
skuteč 
nost zřizov.listina   

   30 30 1.9.2007   
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Hospodaření školy 
 
 

Náklady a výnosy 
    

   v tis. Kč 

Ukazatel 
Rozpočet 

Skutečnost 

schválený 
po 

změnách 

  1 2 3 

Náklady celkem 0,00 0,00 70522,29 

v tom: náklady hlavní činnosti      70147,80 

            náklady jiné činnosti      374,49 

Výnosy celkem 66885,10 66885,10 70522,29 

v tom: výnosy  hlavní činnosti  66885,10 66885,10 69917,67 

           z toho: provozní dotace (691) 66370,00 66370,00 66882,03 

                     -  příspěvek na provoz od 
zřizovatele* 66370,00 66370,00 66370,00 

                     -  účelově poskytnuté 
prostředky** 481,10 481,10 478,03 

                     -  ostatní *** 34,00 34,00 34,00 

             výnosy z jiné činnosti      604,62 

    

Poznámka:    
*    příspěvek na provoz poskytnutý podle § 160 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 561/2004 Sb., nebo  

      příspěvek na provoz poskytnutý podle §  54 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 218/2000 Sb.  

**  účelově poskytnuté prostředky - prostředky poskytnuté nad 
rámec prostředků na činnost,  
      tj. zejména dle § 163 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., 

(týká se rozvojových programů) nebo  
      podle § 54 odst. 1 písm. b) - f)  zákona č. 

218/2000 Sb.    

***ostatní - příspěvek od jiných poskytovatelů    
    
Vysvětlivky :    

1 .  "Náklady celkem" -  musí být započítáno vše, včetně 
odpisů.   
2.  "Výnosy celkem" a "Výnosy hlavní činnosti" - údaje zahrnují i předpokládané 

pouţití RF a FRM (sl. 1 a 2) 
      a skutečné pouţití FO, RF a FRM organizace 

(sl.3).    
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Př      Přehled o čerpání finančních prostředků na výzkum a vývoj  
                        a ostatních účelových prostředků 

        

      v tis. Kč  

Účelové prostředky 
Skutečnost 

Rozpočet ve sledovaném 

roce 

  Skutečnost Rozdílový Vývojový  

v předch. 

roce schválený 

po 

změnách 

sledovan. 

roku ukazatel ukazatel  

1 2 3 4* 5 = 4 - 3 6 = 4/1  

Prostředky poskytnuté 

z kapitoly 333 MŠMT 36,05 481,10 481,10 478,03 -3,07 13,26  

z toho:            

Prostředky na výzkum 

a vývoj celkem            

v tom::             

            projekt/akce            

            projekt/akce            

            projekt/akce            

            projekt/akce            

            projekt/akce            

Spolufinancování EU 1)            

a EHP/Norsko celkem:            

v tom:             

název zdroje:            

            projekt/akce            

            projekt/akce            

            projekt/akce           

            projekt/akce           

            projekt/akce           

Ostatní účelové 

prostředky 2)           

Zvýšení nenárokových 

sloţek platu 0,00 336,00 336,00 336,00 0,00   

Podpora integrace 
romské komunity 0,00 25,10 25,10 22,03 -3,07   

Olympiády a soutěţe 12,10 120,00 120,00 120,00 0,00 9,92  

DVPP 3,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

SIPVZ 20,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Kompenzační pomůcky 119,00 300,00 300,00 285,97 -14,03 2,40  

Ostatní zdroje celkem 

3)            

(mimo kapitolu MŠMT)            

v tom:             

název zdroje:            

           - dotace sportovní 
hry 0,00 34,00 34,00 34,00 0,00   

            akce            

CELKEM 155,05 815,10 815,10 798,00 -17,10 5,15  
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Poznámka :        

sl. 1   obsahuje údaje za rok předcházející roku 

hodnocenému      

*       sloupec 4 obsahuje pouze skutečně vyčerpané účelové 

prostředky      

    1)  patří sem např. Evropský sociální fond (ESF), Evropský 
uprchlický fond (EUF),     

         Evropský fond regionálního rozvoje (EFRR), EHP/Norsko, atd.      

    2)  patří sem např. prostředky z rozvojových programů, účelové prostředky v 
rámci OPŘO    

    3)  patří sem např. prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP     

        

        

 Přehled o pouţití prostředků z mimorozpočtových zdrojů 
    
  v Kč  

Pouţití prostředků z  
mimorozpočtových zdrojů v rámci 

hlavní činnosti  

  za rok 2008 

 Neinvestiční Investiční Celkem 

  1 2 3 

        
1. Prostředky z jiné činnosti* 230132,10 x 230132,10 

       
2. Fond odměn 0,00 x 0,00 

       
3. Rezervní fond 1422968,83 x 1422968,83 
    z toho:  - smlouvy o sdruţení**      

                 - příspěvky a dary od fyzických            1422968,83   1422968,83 
                   a právnických osob      

                 - prostředky rozpočtované      
                   a pouţité k úhradě 
zhoršeného HV      

                - další      
       
4. Fond reprodukce majetku 4128474,51 780527,08 4909001,59 

       
5.  Jiné celkem *** 3069639,08 0,00 3069639,08 

v tom: přijaté úroky 48008,95 0,00 48008,95 
           dotace Úřad městské části Brno-       

střed 34000,00 0,00 34000,00 

           ostatní vlastní příjmy 2987630,13 0,00 2987630,13 

Celkem 8851214,52 

780527,0

8 9631741,6 
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Hospodářský výsledek a návrh přídělu 

              do peněţních fondů 

     

I. Upravený hospodářský výsledek    

 v Kč    

Hospodářský výsledek      

- z hlavní činnosti -230 132,10    

- z jiné činnosti 230 132,10    

Celkem k 31.12.2008 před zdaněním 0,00    

Předpokládané zdanění celkem 0,00    

Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 0,00    

Poloţky upravující hospodářský výsledek 

celkem (+,-) 0,00    

   v tom:      

            - dodatečné odvody a vratky 
nevyčerpaných prostředků 0,00    

            - úhrada ztráty z minulých let celkem 0,00    
                         v tom - ztráta vzniklá do 
31.12.2000 0,00    

            - další: 0,00    

       

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, 
ztráta -) 0,00    

     

    

     

     

II. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
    v Kč 

      Příděl ze    

  Stav  Stav  zlepšeného  Stav 
Ukazatel k 1.1.2008 k 31.12.2008 hospodář.  po přídělu 

     výsledku (sl.  2 + sl.  3) 
     roku 2008   

  1 2 3 4 

Rezervní fond 2 459 217,09 2 074 613,71 0,00 2 074 613,71 

Fond reprodukce majetku 4 104 394,32 1 994 737,47 0,00 1 994 737,47 

Fond odměn 702 500,00 702 500,00 0,00 702 500,00 

Fond kulturních a 
sociálních potřeb 216 672,75 179 052,67 0,00 179 052,67 

Celkem 7 482 784,16 4 950 903,85 0,00 4 950 903,85 
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Peněţní fondy 
        

I. Tvorba a pouţití peněţních fondů  
       v Kč 

    Předchozí Hodnocený         

Peněţní 

fondy 
organizace 

číslo 

účtu 

stav k 

1.1.2007 

stav k 

1.1.2008 
Tvorba  Čerpání 

Stav k 

31.12.200
8 

Změna 
stavu                  

za rok 
2008 

    1 2 3 4 5 

6 = 5 - 

2 

Fond 
odměn 911 40 900,00 702 500,00 0,00 0,00 702 500,00 0,00 

FKSP 912 94 022,58 216 672,75 

834 

052,72 

871 

672,80 179 052,67 

-37 

620,08 

Fond 

rezervní 914 

1 903 

871,94 

2 459 

217,09 

1 038 

365,45 

1 422 

968,83 

2 074 

613,71 

-384 

603,38 

FRM 916 

7 877 

885,72 

4 104 

394,32 

2 799 

344,74 

4 909 

001,59 

1 994 

737,47 

-2 109 

656,85 

CELKEM   

9 916 

680,24 

7 482 

784,16 

4 671 

762,91 

7 203 

643,22 

4 950 

903,85 

-2 531 

880,31 

        
Čerpání z fondů ve sl. 4 se musí rovnat údajům 
uvedeným v Tabulce č. 7., sl. 3.    

        

        

II. Krytí účtů peněţních fondů 
  

       v Kč 

      rok 2007     

rok 

2008   

Název 

bankovního 
účtu 

číslo 

účtu 
Běţný účet 

Ostatní 

běţné účty 

Běţný 

účet 
FKSP 

Běţný 

účet 

Ostatní 

běţné 
účty 

Běţný 

účet 
FKSP 

    241 245 243 241 245 243 

Fond 

odměn 911 702 500,00 0,00 0,00 

702 

500,00 0,00 0,00 

FKSP 912 x x 

125 

582,47 x x 

99 

400,67 

Fond 

rezervní 914 

2 458 

933,00 0,00 0,00 

2 074 

248,70 0,00 0,00 

FRM 916 

3 277 

664,52 0,00 0,00 

1 691 

119,36 0,00 0,00 

CELKEM   

6 439 

097,52 0,00 

125 

582,47 

4 467 

868,06 0,00 

99 

400,67 
        

  V případě nekrytí peněţních fondů finančními prostředky uveďte 
důvod a navrţené opatření k jeho odstranění   

.        
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Koncepce školy 
 
 
 
Základní cíle 
 
 Poskytnou ţákům kvalitní základy všeobecného (na ZŠ)  i odborného (na 

SŠ) vzdělání 
 Pomáhat ţákům při rozhodování o vlastní ţivotní a profesní orientaci 

vzhledem k jejich zdravotnímu postiţení 
 Umoţnit ţákům zapojení do plnohodnotného ţivota společnosti s pomocí 

vyuţití veškerých kompenzačních pomůcek, prostorové orientace 
 Pomoci ţákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoţivotní 

vzdělávání  
 Podněcovat ţáky k překonání vlastního handicapu, k tvořivosti, 

logickému myšlení a řešení problémů   
 Rozvíjet komunikativní dovednosti ţáků potřebné k plnohodnotnému 

souţití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 Vést ţáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů druhých 
 Rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí a přírodě 

 
 
Realizační plán 

 
 Zavádění a vytváření vlastních školních vzdělávacích programů 

v souvislosti s profilací školy 
 

Součást školy Obor Realizace 

Mateřská škola  Ve všech odděleních 

Základní škola ZŠ a ZŠ praktická  V 1.,2.,6.,7.třídě 

Pomocná škola  Je vytvářen podle 
RVP 

ŠD a ŠK  Ve všech odděleních 

Střední škola Obchodní akademie Byl dokončen.od 
1.9.2009 výuka 
v I.ročníku 

 Masér sportovní a 
rekondiční 

Je vytvářen podle 
RVP 

 Sociální péče –
socilněsprávní 
činnost 

Je vytvářen podle 
návrhu RVP 
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Posilování role učitelů a jejich motivace  
Učitelé pracující na ŠVP jsou motivováni finančními prostředky 
z rozvojového programu „ motivační odměny“ a dále studijními nabídkami 
v rámci DVPP 
Neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči a veřejností 
SRPŠ na základní škole, občanské sdruţení VIDEOR na střední škole, 
Školská rada, sponzoři,organizace zajišťující odbornou praxi ţáků střední 
školy  
Zkvalitňování práce v oblasti řízení školy z hlediska organizačních, 
personálních, ekonomických a materiálně technických podmínek 
Vytvořit ze školy místo aktivního a radostného poznávání kde se plně 
respektují individuální zvláštnosti kaţdého ţáka i jeho práva na odlišnost a 
individuální tempo. Zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima 
mezi ţáky i zaměstnanci, rozvíjení vnitřní ţáků i zaměstnanců, preferování 
zdraví jako stavu tělesné, duševní a sociální pohody všech dětí, ţáků a 
pracovníků organizace 
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Materiálně – technické zabezpečení školy 
 

 

Budova Kmenové učebny Odborné učebny Sportovní 
zařízení 

B1 15 1 Prádelna -- 

B2 14 

   2 
   1 
   1 
    
   1 
 
   1 
   1 
 
    

Počítačová uč. 
Kuchyňka 
Výtvarná a 
pracovní dílna 
Audiovizuální 
učebna 
Hudebna 
Interaktivní uč. 

 1tělocvična 
 1 posilovna 

B3 14 

   1 

   1 
   1 
   4 
   1 

Počítačová uč. 

Pracovní dílna 
Interaktivní uč. 
Hudebny  
Kuchyňka 

 1 tělocvična 
 

B4 

 
14 
 

   2 
 
   1 
   2 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1 
   1  

Multimediální 
učebny 
Infocentrum 
Počítačové uč. 
Masérna 
Cvičná kuch. 
Pečovatelství 
Tkalci  
Hudebna 
Pisárna 

 1 posilovna 
1 tělocvična 

 
 

Internát 

15 Pokoje pro 2-3 ţáky 
se soc. zařízením  

B5 

7  

   1 
   1 
   1 

Výtvarná dílna 
Dílna 
Kuchyňka 

 

 1 gymnas- 
   tický sál 
 

Internát  
  44 pokoje pro  

2-3 ubytované 

Tyfloservis    3  

SPC 
   4 Psycholog, spec. 

pedagogové 
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Celý areál je zasazen do zahradní a parkové úpravy, nevýhodou je pouze 
oddělení budovy B4 veřejnou komunikací. V areálu byla nově provedena 
výsadba keřů a travin po vybudování tlakové stanice vody Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi. Součástí úprav pozemku byl i nový povrch hřiště 
pro mateřskou školu. V areálu jsou rozmístěny prolézačky, pískoviště pro 
MŠ, horolezecká mini stěna, zahradní altán. Pro výuku pěstitelských prací je 
zřízen školní pozemek. 
 
Stravování je zajištěno vlastní kuchyní a dvěma výdejnami. Stravovací systém 
je zabezpečen pomocí čipů a softwaru od firmy Z-Ware, objednávání stravy je 
moţné přes internet i přímo na stravovacích boxech s dotykovými displeji.  
Do všech částí školy je bezbariérový přístup. V letošním roce byla nově 
vybudována plošina pro vozíčkáře před hlavním vchodem do střední školy. 
V budově B5 jsou vybavené ordinace pro zubního a očního lékaře. 
 
Auta  

Značka Kapacita Typ 

VW Transporter 7 + řidič Dodávka ( minibus ) 

Opel Vectra 4 + řidič Osobní ( kombi ) 

Toyota Auris 4 + řidič Osobní 

Škoda Felicia 4 + řidič Osobní ( kombi ) 

 
Dílny - počet, pracovníci, vybavení  
V budově B2 je mechanická dílna, vybavená svěrákem a pracovními stoly. 
V budově B3 je zámečnická dílna, vybavená třemi svěráky, třemi bruskami, 
stolní vrtačkou, svářečkou a pracovními stoly. 
V budově B4 je dílna vybavená soustruhem, kotoučovou pilou a 
běţným ručním nářadím potřebným k údrţbě budov. V budově B5 je 
stolařská dílna, vybavená cirkulární pilou, hoblovkou, bruskou a pracovními 
stoly. 
Dílny obsluhují a provoz zajišťují čtyři údrţbáři a dva topiči – údrţbáři. 
Bezpečný provoz celého areálu zajišťují 4 vrátní. 
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Personální zabezpečení školy 
 

 

Počty pracovníků školy (uvádějte přepočtený počet pracovníků)      

Pracovníci 

MŠ ZŠ SŠ 
ŠD, 

ŠK 
Int. ŠJ 

Ředitel     0,5 0,5       

Zástupce ředitele 0,5 1,5 1       

Učitel     6 38 26,2       

Vychovatel         11,5 9   

Asistent ped. pro ţáky se zdr. postiţením  1 3     6,5   

Asistent ped. pro ţáky se soc. znevýhod.              

Školní psycholog   0,5 0,5       

Školní speciální pedagog             

Mistr odborného výcviku             

Učitel odborné výchovy     6,46       

              

              

Celkem pedag. prac. 7,5 43,5 34,7 11,5 15,5 0 

Osobní asistent             

Sociální pracovník   0,5 0,25       

Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.)           1 

Ekonom, účetní, ostatní THP prac.   5,13 4,13       

Pradlena     0,5         

Zahradnice     0,5 0,5       

Kuchař, pomocný prac.v kuchyni               10 

Školník, domovník               

Údrţbář, topič     4,25 2,25       

Uklízečka   1 3,5 3   3   

Pracovník sociální péče  (pom.vych.)               

ostatní pracovníci: uveďte funkci             

vrátný, telefonista   3 2       

asistent výpočetní techniky   1 1       

bezpečnostní pracovník         1,6   

              

Celkem nepedag. pracovníků 1 18,4 13 0 4,6 11 

Celkem pracovníků 8,5 61,9 48 12 20,1 11 

Uvést všechny pracovníky včetně nepedagogických    161 

Pracovníci SPC se uvedou zvlášť v oddíle SPC    SPC 2,3 

       celkem 163 
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Kvalifikace  v MŠ       

  Učitelé      

Odborná kvalifikace (v %) 83      

         

Kvalifikace a aprobovanost v ZŠ        

  Učitelé      

Odborná kvalifikace (v %) 87      

         

Kvalifikace a aprobovanost v  SŠ         

  Učitelé      

Odborná kvalifikace (v %) 83      

         

         

Věkové sloţení pedagogických pracovníků       

Věk 

Pedag. prac.      

Muţi Źeny Źeny    

do 35 let 8,25 23 6    

35 - 50 let 0 49,1 14,3    

nad 50 let 3 20,8 8,75    

Důchodci 0,59 10,3 4,6    

Celkem 11,84 103 33,6    
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DVP 

 
 

Druh DVP Plánovaný 
počet 

Plnění 
% 

Konkrétní vzdělávání 

Zvyšování 
kvalifikace 

16 68,75 
Spec.ped.,TEV,asistenti,matur.studium, 

ekonomie, vychovatelství, FS1-funkční 

studium 

Prohlubování 
kvalifikace 

11 81,8 
Studium dalších předmětů-dějepis, 

fyzika, informační technologie, 

administrativa, psaní na PC, angličtina 

Dlouhodobé 
kurzy 

18 50 
Brána jazyků, koordinátoři RVP, ŠVP, 
výchovné poradenství 

Krátkodobé 
kurzy 

70 42,8 

Canisterapie, artismus, agresivní ţák, 
nápravy SPU, dítě s ADHD, textilní 

techniky,, akred. kurzy TEV, masérské 

techniky, metodiky jazyků 

Školení 25 76 
Referenční zkoušky, nové vyhlášky a 

změny v zákonech, personalistika 

Skupinové 
studium“na 

klíč“ 
0 0 

V tomto školním roce nebylo ţádné 
podobné školení realizováno – přesun 

na další školní rok 

 
Na celkové vzdělávání zaměstnanců školy bylo vyčerpáno 72 392 Kč ze státní 
rozpočtu školy. Některé studium, školení a kurzy si zaměstnanci hradili 
sami. Bohuţel se určité plánované kurzy pro nedostatek uchazečů neotevřely, 
takţe plán nemohl být splněn. Vzhledem k nedostatku finančních prostředků 
ze strany školy se někteří zaměstnanci v tomto roce dále nevzdělávali. 
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Rozloţení ţáků podle tříd a zdravotního 

postiţení 
 
 
1.třída Pokorná 2.třída Šafránková 3.třída Vilímková 

         

počet ţáků 9 počet ţáků 9 počet ţáků 8 

zrakové 
postiţení 6 

zrakové 
postiţení 5 

zrakové 
postiţení 6 

mentální 
postiţení 1 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení 1 

kombinované   kombinované 4 kombinované  

SPU  SPU  SPU  

bez postiţení 2 bez postiţení  bez postiţení 1 

4.třída Ochvatová 5.třída Sychová 6.třída Poláčková 

         

počet ţáků 9 počet ţáků 9 počet ţáků 8 

zrakové 
postiţení 5 

zrakové 
postiţení 7 

zrakové 
postiţení 5 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

kombinované 1 kombinované  kombinované 2 

SPU 1 SPU  SPU 1 

bez postiţení 2 bez postiţení 2 bez postiţení  

třída 7.A Bokočová třída 7.B Márkusová třída 8.A Skýba 

         

počet ţáků 7 počet ţáků 8 počet ţáků 9 

zrakové 
postiţení 5 

zrakové 
postiţení 5 

zrakové 
postiţení 6 

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

kombinované 1 kombinované  kombinované 1 

SPU 1 SPU 2 SPU 1 

bez postiţení  bez postiţení 1 bez postiţení 1 

třída 8.B Jandová třída 9.A Hájková třída 9.B Miksová 

         

počet ţáků 10 počet ţáků 8 počet ţáků 10 

zrakové 
postiţení 5 

zrakové 
postiţení 4 

zrakové 
postiţení 4 

mentální 
postiţení 1 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

kombinované  kombinované  kombinované 3 

SPU 1 SPU 3 SPU 1 

bez postiţení 3 bez postiţení 1 bez postiţení 2 
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třída 4.+5.Z Procházková třída 6.Z Wágnerová třída 7.Z Mrakavová 

počet ţáků 8 počet ţáků 10 počet ţáků 8 

zrakové 
postiţení  

zrakové 
postiţení 1 

zrakové 
postiţení  

mentální 
postiţení 3 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení 3 

kombinované 5 kombinované 9 kombinované 5 

SPU  SPU  SPU  

bez postiţení  bez postiţení  bez postiţení  

         

třída 8.Z Pechová třída 9.Z Svobodová   

počet ţáků 6 počet ţáků 6   

zrakové 
postiţení 1 

zrakové 
postiţení 1   

mentální 
postiţení 3 

mentální 
postiţení 1   

kombinované 2 kombinované 2   

SPU  SPU 1   

bez postiţení  bez postiţení 1   

třída MŠ1 Fialová třída MŠ2 Jelínková třída MŠ3 Dubjaková 

počet ţáků 8 počet ţáků 6 počet ţáků 6 

zrakové 
postiţení 1 

zrakové 
postiţení 2 

zrakové 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 

více vad 5 

souběţně 

více vad 4 

souběţně 

více vad 6 

bez postiţení 2 bez postiţení  bez postiţení  

třída PŠ1 Humpolíková třída PŠ2 Simandlová třída PŠ3 Šebelová 

počet ţáků 5 počet ţáků 4 počet ţáků 6 

zrakové 

postiţení  

zrakové 

postiţení  

zrakové 

postiţení  

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

souběţně 
více vad 5 

souběţně 
více vad 4 

souběţně 
více vad 6 

bez postiţení  bez postiţení  bez postiţení  

třída PŠ4 Kolínková třída PŠ5 Vlková    

počet ţáků 5 počet ţáků 5   

zrakové 
postiţení  

zrakové 
postiţení    

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení    

souběţně 

více vad 5 

souběţně 

více vad 5   

bez postiţení  bez postiţení    
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skupina 1 Motejzíková skupina 2 Dočkalová skupina 3 M. Klech 

počet ţáků 14 počet ţáků 4 počet ţáků 6 

zrakové 

postiţení 7 

zrakové 

postiţení  

zrakové 

postiţení 3 

mentální 
postiţení 2 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 
více vad  2 

souběţně 
více vad  4 

souběţně 
více vad. 3 

bez postiţení 3 bez postiţení  bez postiţení  

skupina 4 Nekudová skupina 5 Kučerová skupina 6 J. Trhlík 

počet ţáků 10 počet ţáků 4 počet ţáků 10 

zrakové 
postiţení 7 

zrakové 
postiţení  

zrakové 
postiţení 3 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 

více vad 2 

souběţně 

více vad 4 

souběţně 

více vad 6 

bez postiţení 1 bez postiţení  bez postiţení 1 

skupina 7 Sládková skupina 8 Formanová skupina 9 L.Matulové 

počet ţáků 4 počet ţáků 8 počet ţáků 4 

zrakové 

postiţení  

zrakové 

postiţení 5 

zrakové 

postiţení  

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

souběţně 
více vad. 4 

souběţně 
více vad 2 

souběţně 
více vad 4 

bez postiţení  bez postiţení 1 bez postiţení  

skupina 10 Patloková     

počet ţáků 4     

zrakové 
postiţení      

mentální 
postiţení      

souběţně 
více vad. 4     

bez postiţení      

třída OA1 Benda třída OA2 Šestáková třída OA3 Černošková 

počet ţáků 8 počet ţáků 8 počet ţáků 7 

zrakové 
postiţení 6 

zrakové 
postiţení 2 

zrakové 
postiţení 4 

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

mentální 

postiţení  

souběţně 
více vad  

souběţně 
více vad  

souběţně 
více vad 1 

SPU  SPU 2 SPU  

bez postiţení 1 bez postiţení 4 bez postiţení 1 

jiné 
postiţení 1 

 jiné 
postiţení  

jiné 
postiţení  1 
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třída OA4 Rašková třída M1 Szokeová třída M2 Havlíková 

počet ţáků 8 počet ţáků 11 počet ţáků 9 

zrakové 

postiţení 4 

zrakové 

postiţení 4 zrakové postiţení 8 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 
více vad  

souběţně 
více vad 1 

souběţně více 
vad 1 

SPU  SPU 6 SPU  

bez postiţení 3 bez postiţení  bez postiţení  

jiné 
postiţení 1 jiné postiţení  jiné postiţení  

třída M3 Ţáková třída M4 Ţáková třída SP1 Zálešák 

         

počet ţáků 6 počet ţáků 7 počet ţáků 10 

zrakové 
postiţení 1 

zrakové 
postiţení 2 zrakové postiţení 5 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 

více vad  

souběţně 

více vad  

souběţně více 

vad  

SPU 1 SPU 2 SPU 1 

bez postiţení 4 bez postiţení 3 bez postiţení  

      

souběţně více 

vad 4 

třída SP2 Prokeš třída SP3 Kubicová třída SP4 Prokeš 

počet ţáků 7 počet ţáků 13 počet ţáků 8 

zrakové 

postiţení 3 

zrakové 

postiţení 5 zrakové postiţení 4 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 
více vad  

souběţně 
více vad  

souběţně více 
vad  

SPU 1 SPU 2 SPU 2 

bez postiţení 1 bez postiţení 4 bez postiţení 1 

souběţně 
více vad 2 

souběţně 
více vad 2 

souběţně více 
vad 1 

třída MU1 Stehlíková třída MU2 Zralá třída  MU3 Hlinecká 

         

počet ţáků 10 počet ţáků 11 počet ţáků 7 

zrakové 
postiţení 6 

zrakové 
postiţení 7 zrakové postiţení 5 

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

mentální 
postiţení  

souběţně 

více vad  

souběţně 

více vad  

souběţně více 

vad  

SPU 1 SPU 1 SPU  

bez postiţení 3 bez postiţení 3 bez postiţení 1 

      jiné postiţení 1 
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třída P1 Prudká třída P2 Kodymová třída P3 Bělská 

         

počet ţáků 11 počet ţáků 11 počet ţáků 10 

zrakové 
postiţení 2 

zrakové 
postiţení 1 

zrakové 
postiţení 2 

mentální 

postiţení 2 

mentální 

postiţení 6 

mentální 

postiţení 1 

souběţně 
více vad 1 

souběţně 
více vad 3 

souběţně více 
vad 6 

SPU 1 SPU 1 SPU  

bez postiţení 4 bez postiţení  bez postiţení  

jiné 
postiţení 1 jiné postiţení  jiné postiţení 1 

třída TP1 Greplová  třída TP2 Štefková     

           

počet ţáků  6 počet ţáků  5    

zrakové 
postiţení  2 

zrakové 
postiţení 2     

mentální 
postiţení   

mentální 
postiţení      

souběţně 
více vad 4  

souběţně 
více vad 3     

SPU   SPU      

bez postiţení   bez postiţení      
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Učební programy 

 
 ŠVP pro MŠ  
    č.j.: V942-MŠ-1071/08 
 ŠVP Veselá škola, šance pro všechny  
    č.j.: V155-ZŠ-1884/07 

        (1.,2.,6.,7.tř. ZŠ a ZŠ praktická) 
 Základní škola  
    č.j.16 847/96-2 
   (3.,4.,5.,8.,9.tř. ZŠ, dobíhající program) 
 Zvláštní škola  
    č.j.:  22 980/1997-22 

(3.,4.,5.,8.,9. tř., dobíhající program) 
 Pomocná škola  
    č.j.: 24035/1997-22 
 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy                             
    č.j.: 159 88/2003-24/1997-22 
 ŠVP školní druţiny a školního klubu 
 Učební osnovy střední školy: 
 Sociální péče – sociálněsprávní činnost 

Učební osnovy č.j.: 29 166/97-71 
 Obchodní akademie 

č.j.: 23 842/2001-23 (dobíhající program) 
 Učební obor – rekondiční a sportovní masér 

č.j.: 11 942/92-212 
 Masér sportovní a rekondiční 

č.j.: 10 931/96-24 
 Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – pečovatelské práce 

č.j.: 20 985/2004-24 
 Tkalcovské práce 

č.j.: 22 426/2003-24 
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Prevence sociálně patologických jevů 
 
Na škole působí vzhledem k rozdílnosti věku ţáků dva preventisté, a to zvlášť 
pro základní školu a střední školu. Jejich základním úkolem je prevence 
veškerých sociálně-patologických jevů a dále řešení jiţ vzniklých sociálně – 
patologických situací. To vše ve spolupráci se všemi zaměstnanci organizace i 
s externími spolupracovníky. 
 
ZŠ 
Měsíc  Akce  Realizace  Hodnocení  

z
á
ří

  

plánované        

Objednání programů  

 v PC Sládkova  

 realizováno  

  

   

   

Účast na poradě v PC   realizováno      

Práce na MPP   realizováno     

jiné        

Rodina a já -preventivní 

program SVČ  

19.9.2008 

8.ročník                 
                              

 velmi dobré  

ří
je

n
  

plánované        

Seznámení pedagogů s 

MPP  

 realizováno     

jiné        

Jak se ţije s handicapem  návštěva výstavy s 
doprovodným 

programem 
Dětské muzeum, 
všechny ročníky  

velmi úspěšné, 
ţáky dobře 

hodnoceno  

Sexuální výchova SVČ 

Luţánky  

preventivní 

program pro  8. 
ročník  

 velmi dobré  

li
s
to

p
a
d

 

plánované        

Má mě rád, nemá mě rád -

PC Sládkova   

10.11.2008 

preventivní 
program o 
mezilidských 

vztazích-7.ročník  

velmi úspěšné, 

ţáci byli aktivní a 
akci dobře 
hodnotili  

Kouření a já  realizace ve vyuč. 

a tř. hod 6.a 
7.ročník  

 výborné  

Seznámení rodičů s 
problematikou prevence  

realizováno v 
rámci třídních 

schůzek  
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Zakázané ovoce  24.11.2008-
preventivní 
program PC 

Sládkova  

 

velmi dobré, ţáci 
se aktivně zapojili  

jiné      

Konopí- beseda  ve škole  preventivní 

program 7. - 9. 
ročník, lektoři 

SVČ  

dobré, ale málo 

akční,nepočítalo 
se s aktivitou 

ţáků  

p
ro

s
in

e
c

 plánované  
 

      

Zakázané ovoce preventivní 

program - PC Sládkova 

Realizováno pro 

9.ročník 
8.12.2008 

Velmi dobré, ţáci 

byli aktivní a 
velmi 
otevření 

le
d
e
n

 plánované        

Porada metodiků prevence realizováno  

ú
n
o
r 

plánované        

Kouření a já- pokračování 6. a 7. ročníky v 

rámci výuky a 
tříd. hodin 

Velmi dobré 

jiné  

 

  

Skupinová výuka 

průřezových témat 
12.2.2009 

Návštěva Muzea 

romské kultury 
a zpracování 
tématu -rasismus, 

xenofobie, 
diskriminace 

Velmi dobré, ţáci 

pracovali se 
zájmem, téma je 
zaujalo, byli 

aktivní 

b
ře

z
e
n
 

plánované        

jiné    

Sexuální výchova 

SVČ Luţánky 

Preventivní 

program- 
8. ročníky 

Uţitečné, ale ţáci 

uţ byli touto 
tématikou 
«přesyceni» 

d
u
b
e
n

 jiné  
 

  

školení k novému 

metodickému pokynu 

Realizováno 24. 4. 

2009 

Uţitečné, bude 

pouţito při tvorbě 
školní směrnice 
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Co si dáme k pití? Preventivní 
program o 
legálních drogách, 

především 
alkoholu 
pro 8. ročník 

Velmi dobré 

k
v
ě
te

n
 

plánované        
jiné    

Filmový festival Jeden 
svět 

 Účast na 
promítání 

filmů s 
problematikou 
holocaustu, rasové 

a jiné 
diskriminace 

Uţitečné, ţáky 
rozporně 

hodnoceno, ale o 
tématice 
přemýšleli 

Na jedné lodi projekt v 

rámci ozdravného pobytu v 
Chorvatsku 

 

Zaměřeno mimo 

jiné na týmovou 
spolupráci, 
osobnostní 

výchovu, toleranci, 
multikulturní a 

mediální výchovu 
aj. 

 

Velmi kladně 

přijato 
zúčastněnými 
ţáky, 

doporučuje se 
obdobnou formou 

opakovat na 
vícedenních 
školních akcích 

č
e
rv

e
n

 

plánované        
Závěrečná porada 
metodiků 

realizováno  

  

Proškolení ţáků v dané 
problematice před letními 
prázdninami 

realizováno  

Vyhodnocení činnosti 
 

realizováno  

jiné    

Zpracování dotazníků 
k prevenci 

8. - 9. ročníky Bude vyuţito v 
další práci 

   

 

Průběţně řešeno s výchovnou poradkyní:  neomluvená absence, kouření, 
uţití marihuany, vztahy mezi ţáky aj. 
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SŠ 

Měsíc Akce Realizace Hodnocení  
ří

je
n
 plánované   

8.10. Kino Art, beseda o HIV + 

dokumentární film 

výborné 

li
s
to

p
a
d
 plánované   

5.11.2008 Beseda o drogách a 

jejich nebezpečí 
v divedla Bolka Polívky 

výborné 

b
ře

z
e
n
 

plánované   
13.3.2009 Infocentrum školy, 

beseda o drogách a 

kriminalitě 

výborné 

31.3.2009 31.3.2009 výborné 

 Multi škola, beseda o 
pohlavně přenosných 

chorobách z hlediska 
partnerských vztahů – 
MUDr. Šrámková 

 

č
e
rv

e
n

 plánované   
8.6.2009 Beseda o pohlavně 

přenosných chorobách 

z hlediska lékařského – 
MUDr. Vlčková 

výborné 

 
Všechny akce byly studenty hodnoceny jako zajímavé, podnětné a přínosné. Studenti se 
dozvěděli řadu nových poznatků o přednášených tématech 
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Environmentální výchova 

výchova ke zdravému ţivotnímu stylu 
 
Zdravý ţivotní styl a výchova k němu je nedílnou součástí ţivota kaţdého 
jednotlivce.Školy a školská zařízení zde hrají jedinečnou úlohu. V rámci 
environmentální výchovy, který prolíná celým vzdělávacím procesem se ţáci 
učí vhodnému přístupu k přírodě, svému zdraví i zdraví svého okolí. Opět 
vzhledem k velkému věkovému rozvrstvení ţáků naší školy vykonávají tuto 
funkci dva učitelé. Veškeré akce, které byly realizovány v průběhu školního 
roku jsou v následujících tabulkách. 
 
ZŠ 

Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

z
á
ří

 

plánované   
Koordinace EVVO 

plánu dle 
poţadavku třídních 

učitelů 

V průběhu měsíce září Efektivní, konzultováno 

se všemi třídními 
pedagogy 

jiné   
Burza EVVO 

materiálů 
(tiskoviny, vzorky 
recyklačních 

materiálů apod.) 

24. září ve vestibulu ZŠ Pro ţáky aktivizující 

akce, ţáci do akce se 
zájmem zapojeni  

ří
je

n
 

plánované   
Zajištění 

bezplatného svozu 
PET lahví z areálu 

školy 

Zajištěno na celý školní 

rok 2008/2009 ve 
spolupráci s koord. 

EVVO pro SŠ 

Účelné a efektivní, ţáci 

i zaměstnanci třídí 
odpad na PET a papír 

jiné   
EVVO alternativní 

seminář pro 
koordinátora EVVO 

16. října DDM Brno Alternativní formy 

výuky EVVO 

li
s
to

p
a
d
 

plánované   
Vyhlášení 
celoškolní sbírky 
pro Útulek MP Brno 

Realizováno ve 
spolupráci s naší SŠ 

Spontánní zapojení se 
do akce celé školy 

jiné   
ZOO Brno – EVVO 
krouţek 

22. října prostory naší 
MŠ 

Účelná akce, 
neformální vzdělávání 

pro ţáky MŠ 

p
ro

s
in

e
c
 Zodpovědné 

chování k domácím 
zvířatům – 

celoškolní sbírka 
pro Útulek MP Brno 
 

19. prosince 2008 

Návštěva v MP Brno, 
předání daru oproti 

protokolu 

Velký výchovný efekt 

zejména pro ţáky 
1.stupně ZŠ 
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Potrava zvířat 

v zimě: krmné 
směsi pro ptactvo 

Realizováno v celém 

měsíci prosinci  na MŠ 
a  1.stupni ZŠ 

Akce aktivizující u 

ţáků vztah k ţivé 
přírodě 

le
d
e
n
 

plánované   

Workshop nadace 
Člověk v tísni o.ps. 

na téma globalizace 

realizováno 16. ledna 
2009 v prostorách školy 
pro ţáky II. stupně ZŠ 

Edukačně přínosné 
s ohledem 

k průřezovému tématu 
rozvojové vzdělávání 

jiné   
Svoz nebezpečného 
odpadu (vybité 

baterie, léky 
s prošlou expirací 
ze školních 

lékárniček) k eko 
likvidaci 

realizováno 30. ledna 
2009 z prostor MŠ a ZŠ.  

Předáno k likvidaci 
v eko dvoru resp. v 

Lékarně u Raka, v 
Brně 

ú
n
o
r 

plánované   

Grantová ţádost o 
solární informační 

panel pro naší 
školu z grantových 
EVVO prostředků 

MŠMT 

Sběr a vyhodnocování 
podkladů a cenových 

nabídek v celém měsíci 
únoru 

Z fondů MŠMT nelze 
financovat, nicméně 

jsou hledány jiné 
zdroje financování a 
vize tohoto projektu 

není tímto uzavřena 

jiné   
Konzultace 

koordinátora EVVO 
na PedF MU, obor 

EVVO ve 
speciálním školství 

18.- 20. února 2009, 

PedF MU v Brně 
Přínosné pro práci 

školního koordinátora 
EVVO 

b
ře

z
e
n

 

plánované   

Rozvojové 
vzdělávání – 
průřezové téma 

Celý měsíc březen na II. 
stupni ZŠ 

Efektivní z hlediska 
kompetencí RVP 

Workshop pro 
2.stupeň ZŠ 

pořádaný ADRA 
v.o.s.  

23.3.2003  

d
u
b
e
n
 

plánované   

Ekofarma Petrovice 

Návštěva 4. třídy ZŠ 

EVVO garant Hofmann Edukačně přínosné  

jiné   
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 Zoo-terapeutický 

kroužek 

18. dubna 2009, prostory naší 

MŠ 
Vhodné pro žáky 

předškolního vzdělávání 

naší MŠ 
k
v
ě
te

n
 Ekofarma Petrovice 

1.a 3. třída ZŠ 

EVVO garant Hofmann Silně motivační prvek 

jiné   
Zoo-terapeutický 

kroužek 
15. května 2009, prostory 

naší MŠ 
Prostory naší MŠ 

č
e
rv

e
n
 

plánované   

Ekofarma Petrovice 

2. třída ZŠ 

EVVO garant Hofmann Hravá forma výuky v 

přírodě 

 

  

SŠ 
Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

z
á
ří

 

plánované   
Nekup to! (Lipka) - 
třídění odpadů, 

ekologic. nákup 

23.9.08 – 1. ročníky - TP, 
P, MU 

- pracovní dílna, zapojení 
ţáků do činností 

Dotazníkový výstup 
ţáků – kladné 

hodnocení ekolog. 
šetrného 
nákupu 

Nekup to! (Lipka) 
třídění odpadů, 

funkce skládek, 
spaloven, čističek aj. 

25.9.08 – MU2, SP1 
pracovní dílna se 

zapojením ţáků 

Kladný ohlas ţáků; 
zaujal způsob 

vysvětlení chodu 
čističek a spaloven 

jiné   
znovuzavedení 
třídění PET lahví na 

škole 

sběrné nádoby na 
veřejně přístupných 

místech; vynášení – dle 
rozpisu – střídání všech 
tříd 

Systém třídění se 
ukázal jako funkční a 

efektivní 

rozpis sluţeb pro 
sběr PET lahví 

  

ří
je

n
 

plánované   
Nekup to! (Lipka) – 
třídění odpadů, 

funkce spaloven, 
čističek aj. 

16.10.08 – M1, OA1 
pracovní dílna se 

zapojením ţáků do 
činností 

většinou ţáky 
hodnoceno kladně 

(hlavně formy práce) 

jiné   
Zaloţeny školní 
environmentální 

webové stránky 

  

Exkurze a odborný 

výklad -  Akvárium 

třídy – SP2, MU2; 

seznámení s obyvateli 
vodní říše 

Zaujal výklad 

odborníka; následně 
práce ţáků (internet) 
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li
s
to

p
a
d
 

plánované   
Hořká chuť čokolády 
(Rozmarýnek) 

6. 11. 2008  

třídy OA2,SP2,P3 

Kladně hodnoceno, 

získání nových 
informací o 
problematice 

přitaţlivým způsobem 

- program zaměřený 

na Fair Trade a práci 
dětí v rozvojových 

zemích 

20.11.2008 

třídy OA3, M3, M2 

Program zapůsobil 

silně emotivně a  
vzbudil o téma 

opravdový zájem. 

p
ro

s
in

e
c
 

plánované   
exkurze - BRNO -

METAL 

prohlídka provozu 

(třídírna PET lahví k  
dalšímu zpracování) 

neuskutečnilo se 

vzhledem k  
problémům ve firmě 

(finanční krize) 

jiné   
zrušen řízený sběr 

PET lahví 

zrušeny sběrné nádoby na 

veřejných místech; 
umístěny ve třídách 

záporný dopad na 

vytřiďování PET lahví; 
problémy s vynášením 
nádob ze tříd 

sbírka pro zvířecí 
útulek České policie 

sbírka se uskutečnila ve 
spolupráci se ZŠ 

zapojili se ţáci i učitelé 
SŠ 

le
d
e
n
 

plánované   
Regiontour - národní 
parky a chráněná 

přírod. území v ČR 

akce nerealizována – 
nevhodný termín 

veletrhu 

 

jiné   
přepracování web. 

stránek 

zajištění lepší 

přehlednosti stránek 
 

dotazníky Vyhodnocení dotazníků 

k environmentálním 
akcím za 1. pololetí 

akce většinou 

hodnoceny jako 
přínosné a zajímavé 

ú
n
o
r 

plánované   
Šaty dělají člověka...A 
kdo dělá šaty? (Lipka) 
–pěstování bavlny, 
pracov. podmínky 
v textil. průmyslu ve 

3. světě 

3.2.2009 
TP1, TP2, P2 

dotazníkový výstup pro 
ţáky    

 – převaţuje kladné 
hodnocení ţáků 

b
ře

z
e
n
 

plánované   
soutěž se zaměřením 
na životní prostředí 
kolem nás 

(přesun z 1. pololetí) 

školní fotografická 

soutěţ jednotlivců: Lesy 
– Nelesy – ve fotografiích 

zachytit: 
1) krásu lesa 
2) poškození lesů 

do soutěţe se zapojili 

ţáci ze SŠ, SOU i OU 

jiné   
soutěž Lužánky soutěţ vyhlášená DDM 

Luţánky; 

účast – SP2, MU2 

umístění ţákyně SP2 
v první desítce 

účastníků 
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d
u
b
e
n
 

plánované   
fotosoutěž Lesy – 
Nelesy - vyhodnocení 

ukončení soutěţe , 

vyhlášení výsledků 

Kladný ohlas, ale niţší 

účast ţáků, neţ se 
očekávalo 

Den Země propagace ekologic. 
význačného dne formou 
relace ve školním 

rozhlase 

S ohledem na termín 
(pís. maturity.přijím. 
zk.,branný den) – 

nevhodné pro 
uspořádání větší akce 

na škole. 

jiné   
branný den zajištění a organizace 2 

stanovišť s ekolog. a 
environmentální 
tématikou (s ohledem na 

OU a SŠ) 

Obě stanoviště 

vzbudila zájem ţáků. 

Recyklohraní zapojení SŠ do sběru 

nebezpeč. odpadů 
(elektrobaterie, menší 
elektrozařízení 

 

k
v
ě
te

n
 

plánované   
Veletrh 
s environmentální 

tématikou 

nerealizováno – 
nevhodný termín (praxe 

ţáků) 

 

jiné   
prezentace 

ročníkových prací na 
ekologická a 

přírodovědná témata 

třídy – SP2, MU2 nejlepší práce 

vyhodnoceny 
samotnými ţáky 

č
e
rv

e
n
 plánované   

ekologic. program 
Pohár vody -
Rozmarýnek 

zrušeno – nevhodný 

termín 
 

jiné  vyhodnocení činnosti 
v EVVO za školní rok 
2008/2009 
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Výchovné poradenství 

 
Funkce výchovného poradce je rozdělena mezi tři pedagogy, a to na ZŠ, SŠ – 
SOŠ, SOU  a  SŠ – OU. 
Kaţdý z nich řeší odlišnou problematiku vyplývající z věkového a oborového 
rozdělení ţáků.   
 
ZŠ 
Cíle: 
 větší spolupráce s rodiči 
 větší oboustranná spolupráce učiteli 
 spolupráce se školami v rámci volby povolání, přechodu ţáků na jiné 

školy, přechodu ţáků na naši školu 
 řešení problémů ţáků (výchovné, výukové, osobní)  
 pomoc při volbě povolání 

Spolupráce: 
 úřad práce (beseda pro ţáky deváté třídy – volba povolání) 
 školní psycholog (volba povolání, problémy ţáků, vyšetření) 
 speciálně pedagogické centrum (doporučení k IVP, doporučení ke studiu 

na SŠ, spolupráce se SŠ - výběr ţáků) 
 střední školy (besedy, den otevřených dveří) 
 pedagogicko-psychologické poradny (zprávy, ţádosti o vyšetření, IVP) 
 úřad péče o dítě (psaní posudků, ţádosti o pomoc) 
 vedení školy (propojení činností) 
 preventistka sociálně patologických jevů (řešení problémů ţáků) 
 centrum volného času (besedy) 
 internát (řešení problémů) 
 rodiče (řešení problémů) 
 učitelé (IVP, nový ţáci, problémy s ţáky, rodiči) 
 

 

 
SŠ – SOŠ,SOU 
Cíle: 
 řešení studijních a výchovných problémů 
 poradenská a konzultační činnost pro ţáky a jejich rodiče 
 poskytování informací o moţnostech pomaturitního studia nebo 

pracovního uplatnění 
 podpora nosných přátelských vztahů ve třídě 
 podpora společensky prospěšných aktivit 
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Spolupráce: 
 s vedením školy 
 s výchovnou poradkyní pro SŠ a SOU  
 s třídními učiteli a vedoucím internátu 
 s učiteli profilových předmětů při zajišťování praxe 
 se školním psychologem, SPC  
 s veřejně prospěšnými nadacemi a organizacemi (Světluška, 

Tyflocentrum, Brněnské kulturní centrum, Podané ruce, Triada, 
sdruţení Stud) 

 s rodičovskou veřejností 
 

Nábor : 
 organizace Dne otevřených dveří (15.10.2008 a 25.01.2009) 
 informace o moţnostech studia na naší škole na třídních schůzkách  
    9. tříd ZŠ v Brně 
 prezentace školy na veletrhu středních škol 
 individuální konzultace se zájemci o studium na naší škole 

 
Studijní poradenství: 
 moţnost individuálních konzultací 
 praktická pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na VŠ 
 v rámci projektu Síť pomoc ţáků vyšších ročníků prospěchově slabším 

studentům prvních ročníků 
 
Kariérové poradenství: 
 beseda ţáků 4. ročníků s pracovnicí Informačního a poradenského 

střediska pro volbu povolání ÚP (moţnosti uplatnění, přijímací pohovor) 
 informace o moţnostech studia na VŠ, VOŠ ţákům 4. ročníků, moţnosti 

studia ZP ţáků (vyuţití portálu Navigatorka, účast na semináři Studium 
s postiţením) 

 seminář o NSZ společnosti SCIO pro maturanty 
 
 
 
SŠ - OU 
Cíle: 
 Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o dalším 

uplatnění našich absolventů 
 Konzultační a poradenská činnost pro ţáky, rodiče a učitele 
 Vyhledávání ţáků s výchovnými a studijními problémy 
 Zprostředkování diagnostiky u školního psychologa 
 Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších 

poradenských zařízení 
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Spolupráce: 
 Tyflocentrem 
 Úřadem práce 
 Se školním psychologem 
 S třídními učiteli OU 
 S vedením školy 
 S  rodiči  
 Moţnost spolupráce s dalšími školskými zařízeními a středisky 

výchovné péče 
 
Nábory: 
 Účast na třídních schůzkách základních škol 
 Organizace Dne otevřených dveří 

 
Studijní poradenství 
 Moţnost konzultací 
 Předávání informací z oblasti kariérového poradenství pro ţáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
 
 
 
Kariérové poradenství 
 Pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového 

rozhodování ţáků 
 Podávání informací ţákům o moţnostech jejich uplatnění ( další 

studium či zaměstnán) 
 Exkurze do výrobních podniků (seznámení s pracovním prostředím 

daného oboru) 
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Tabulky – výroční zpráva KÚ 

 
 MŠ, ZŠ, SŠ - VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  A VÝCHOVY      

            

MATEŘSKÉ  ŠKOLY:        

 

Mateřská škola    

Mateřská škola    

Počet Počet  

z toho 

předškolního     

tříd dětí věku    

3 20 12    

       

       

Školy v přírodě      

ŠvP Vizovice, 15.-19.62009   4 děti       

              

       

Další aktivity      

canisterapie           

spolupráce se SVČ Luţánky - keramická dílna, skleník   

divadla Radost, Polárka         

individuální logopedická péče       

rehabilitační péče         

muzikoterapie           
 

          

 

 
ZÁKLADNÍ  ŠKOLY:        

            

 

Základní škola  -  školní vzdělávací program  připravený podle Rámcového  
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání            

   

 

Název ŠVP: Veselá škola – šance pro všechny 

Ročník 

Počet 

tříd 

Počet 

ţáků 

z toho 

bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postiţení       

0. 0 0        

1. 1 9 2 7 1 1 

2. 1 9 0 9 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 

6. 1 8 0 7 1 0 

7. 2 15 2 15 0 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 

celkem 5 41 4 38 2 1           
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Základní škola  - vzdělávání podle vzdělávacího  programu   
16847/96-2 Základní škola  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
               

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
ţáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postiţení       

0. 0 0         

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 1 8 2 7 1 0 

4. 1 9 2 8 1 0 

5. 1 9 1 9 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 

8. 2 19 4 18 1 0 

9. 2 18 2 18 0 0 

10. 0 0 0 0 0 0 

celkem 7 63 11 60 3 0 
 

    

 

 

 
 
Základní škola - školní vzdělávací program  připravený podle RVP ZV - přílohy  

 upravující vzdělávání ţáků s lehkým mentálním postiţením  

 

 

Název ŠVP: Veselá škola – šance pro všechny 

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
ţáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postiţení       

0. 0 0        

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 

6. 1 10 0 8 2 0 

7. 1 8 0 7 1 0 

8. 0 0 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 

celkem 2 18 0 15 3 0 
 

          

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

           

 



 36 

Základní škola  - vzdělávání podle vzdělávacího  programu  22980/97- 22  
Zvláštní škola  

  

Ročník 

Počet 

tříd 

Počet 

ţáků z toho bez Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 
      postiţení       

0.             

1. 0 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 

4.+5. 1 7 0 7 0 0 

5. 0 0 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 

8. 1 6 0 6 0 0 

9. 1 5 0 5 0 0 

celkem 3 18 0 18 0 0 

 
 
 

Základní škola  - vzdělávání podle vzdělávacího  programu 24035/97- 22 
Pomocná škola  
  

Stupeň 
Počet 
tříd 

Počet 
ţáků Počet IVP Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

              

Niţší 2 9 9 9 0 0 

Střední 1 4 4 3 1 0 

V+P 1 4 4 4 0 0 

Pracovní 0 0 0 0 0 0 

Celkem 4 17 17 16 1 0 

 
 

 
Základní škola  - vzdělávání podle vzdělávacího  programu 15988/2003-24  

Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy  
  

Stupeň 

Počet 

tříd 

Počet 

ţáků Počet IVP Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

              

Niţší 1 6 6 5 1 0 

N+S+V 1 4 4 4 0 0 

Vyšší 0 0 0 0 0 0 

Pracovní 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2 10 10 9 1 0 
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Školní druţina, školní klub 

  

  Počet odd. 

Počet 

ţáků 

Školní druţina 5 38 

Školní klub 5 30 
 

      

            

  

Počet 

odd. 

Počet 

ţáků         
 

 

Počet ţáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:                     

      
a) v 9.ročníku   23  
b) v niţším neţ 9. ročníku  0  

c) pokračují v kurzu k získání základního vzdělání  0  
d) pokračují v kurzu k získání základů vzděláníl 0  

e) přímý pracovní poměr  0  
f) invalidní důchod   1  
g) neumístění   0  

h) přihlášeni a přijati ke střednímu vzdělávání: 
    

  SOŠ, G SOU OU PrŠ  
přihlášených  8 8 7 0  
přijatých 8 8 7 0  

      
      
i) počet ţáků, kterým bylo povoleno pokračování v základním  

vzdělávání  
§ 55 odst.2 školského zákona:     

do dvacátého roku věku  3   
do dvacátého šestého roku věku 1   

 

5 38         

 

  5 30          

             

             

                  

              

              

              

 

Nepovinné předměty 

           

hra na flétnu 

hra na klavír             

hra na keyboard             

hra na kytaru             

hra na akordeon             

sólový zpěv             

sborový zpěv             

kondiční plavání             

německý jazyk             
 

     
 

 

       3 

      1 
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Krouţky      

sportovní           

keramický 1         

keramický 2         

taneční           

míčové hry         

duhová dílna         

atletická průprava         

šikovné ručičky         

pohybové hry         

relaxační           

      

Školy v přírodě, zahraniční výjezdy   

lyţařský výcvikový kurz 
Zubří       

ozdravný pobyt v Chorvatsku       

škola v přírodě Vizovice       
 

      

 

    

 

              

              

              

 

Další aktivity      

úřad práce - budoucí profesní orientace       

spolupráce s muzeem Špilberk - naše bývalá nevidomá 
 ţákyně pracuje pro nevidomé 

spolupráce s Dětským muzeem - hmatové výstavy     

spolupráce  se zvukovým oddělením Mahenovy knihovny   

Lipka - dům ekologické výchovy - akce pro zrakově postiţené   

návštěvy ekofarmy v Petrovicích       

hippoterapie           

canisterapie             

návštěva fyzikální výstavy ve Vaňkovce       

návštěva výstavy pravěku ve Vaňkovce       

Romské muzeum - zpracování projektu "noviny"     

projektový den "Svět práce"         

soutěţ Braillský klíč         

celostátní sportovní soutěţe zrakově postiţených     

Ţuráň - svět kolem Napoleona       

projekt Amazonka - poznej kulturu cizích krajů - interaktivní pořad pro 

 zrakově postiţené 

festival "Jeden svět"           
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STŘEDNÍ ŠKOLY: 
 
Výsledky maturitních zkoušek     
       

    

Počet ţáků 

konajících 
zkoušku 

Prospěli s 

vyznamená
ním 

Prospěli 
Neprospě

li 
Nepřipuštění 
ke zkoušce 

Gymnázium 
4leté 

denní 
forma 0 0 0 0 0 
ostatní 

formy 0 0 0 0 0 

Gymnázium 6leté 0 0 0 0 0 

Gymnázium 8leté 0 0 0 0 0 

Ostatní 

obory a 
obory 

konzervatoř
e 

denní 

forma 23 6 14 2 1 

ostatní 
formy 0 0 0 0 0 

Nástavbové 
studium 

denní 

forma 0 0 0 0 0 
ostatní 

formy 0 0 0 0 0 

celkem 23 6 14 2 1 
          

 
Výsledky závěrečných zkoušek     

       

  

Počet 

ţáků 
konající

ch 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamená

ním 

Prospěli 
Neprospě

li 

Nepřipuštění 

ke zkoušce 

2leté obory 4 2 2 0 0 

3leté obory 17 7 10 0 0 

celkem 21 9 12 0 0 
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Údaje o přijímacím 
řízení 

       

Obor 1.kolo - počet Další kola - počet 

Kód Název (forma) 
přihlášený

ch přijatých přihlášených přijatých 

63-41-M/02 
Obchodní 
akademie 14 11 0 0 

69-41-M/001 
Masér sportovní 
a rekondiční 17 12 0 0 

75-41-M/004 Sociální péče 32 24 0 0 

69-53-H/001 

Rekondiční a 

sportovní masér 34 14 0 0 

69-55-E/005 

Práce ve zdrav.a 

soc.zařízeních 17 13 0 0 

31-53-E/003 Tkalcovské práce 6 6 0 0 

celkem   79 0 0 

 
 
 

 
 

Obor 
Celkem - počet  
(k 31.8.2009) 

Kód Název (forma) přijatých 
zápisové 

lístky 

63-41-
M/02 Obchodní akademie 11 10 

69-41-
M/001 

Masér sportovní a 
rekondiční 12 12 

75-41-

M/004 Sociální péče 24 24 

69-53-

H/001 

Rekondiční a sportovní 

masér 14 14 

69-55-

E/005 

Práce ve zdrav.a 

soc.zařízeních 13 12 

31-53-

E/003 Tkalcovské práce 6 6 

celkem 79 79 
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Práce v jednotlivých předmětových 

komisích 

 
Celkově pracuje na škole 10 předmětových komisí, z toho 4 na ZŠ, 1 na PŠ, 5 
na SŠ. 
Celkový výčet jejich činnosti a akcí je v přiloţených tabulkách. 
 
Předmětové komise ZŠ 
 
Komise č. 1 základní školy, 1.st. 
 

SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

27.8. 2008 Plán práce na školní rok, rozdělení úkolů 

17. 12. 2008 Příprava pololetních prací 

18.3. 2009 Kontrola a hodnocení pololetních prací a příprava 
na školy v přírodě 

13. 6. 2009 Hodnocení 2. pololetí a příprava úkolů na příští 
školní rok 

 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

25.9. Hasík -  návštěva hasičů a protipoţární ochrana 

pro nevidomé ţáky 

15.10. Den otevřených dětí ,  Bílá pastelka 

23.10. Hasík -  pokračování  

13.11. Koncert ţáků naší školy ke Dni nevidomých 

20.11. Představení „Šípková Růţenka“ zahrálo divadlo 

Kamarádi v naší škole 

9.12. Hudební program ve škole  

10.12. Divadlo Polárka ,  zhlédnutí představení „Jen 
počkej zajíci“  

15.12. Vánoční dílny – ván. zvyky + ozdoby, ve škole  

14.1. Multimediální projekt „Amazonka“ v kině Scala 

17.2. Návštěva skleníku ve Středisku volného času 

v Luţánkách  

3.4. Velikonoční dílny – program o velikonočních 

zvycích a prohlédnutí si mláďat dom. zvířat v CVČ 
Linka  

14.5. „Tmavomodrý festival“ – koncert ve škole  

24.5. – 31.5. Škola v přírodě v Chorvatsku  

28.5. Oslava MDD na Myslivně  

15.6. – 19.6. Škola v přírodě ve Vsetíně  
 

EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

Jak se ţije 

s handicapem 20.10 

2., 3., 4., 5., tříd  , výstava v Dětském muzeu , děti 
se seznámily s kompenzačními a rehabilitačními 
pomůckami pro různá postižení ( Vilímková ) 

Hvězdné divadlo  18.11. 3. , 4. třídy , Planetárium ( Pechová )  
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Jak šla kometa do světa  

24.11 

3., 4., 5. třídy , Planetárium ( Pechová ) 

Exkurze v prádelně  

28.11. 

4. třída ( Ochvatová ) 

Exkurze do teplárny a 

elektrárny  1.12. 

4., 5. třídy ( Sychová ) 

Návštěva Knihovny 

Jiřího Mahena   5.12. 

2.třída návštěva zvukové knihovny + shlédnutí 
pásma pohádek ( Šafránková ) 

Co se děje pod hladinou 

? 14.4.  

1., 2., 3., 4., 5., třídy ,  skvělá výstava uzpůsobena i 
pro nevidomé žáky ( Vilímková )  

Návštěva EKO farmy 

v Petrovicích  21.4., 
19.5., 21.5. 

Seznámení se s chovem ovcí a koní ( Hofmann ) 

 
Komise č. 2, přírodovědná základní školy 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

29.8.2008 Plán práce, rozdělení úkolů, výběr vhodných 

výukových programů do jednotlivých předmětů 

26.11.2008 Poznatky a výměna zkušeností z dosavadního ŠVP,  

vzájemné hospitace, příprava klasifikace za 1. pol. 

26.3.2009 Vyhodnocení prvního pololetí, kontrola 

připravenosti 9. tříd na přijímací zkoušky – 
pohovory, lyţařský kurs pro ţáky 7. tříd 

17.6.2009 Zhodnocení úspěšnosti 9. tříd u přijímacích řízení, 
vyhodnocení druhého pololetí včetně chování ţáků 

 

AKCE - EXKURZE názvy akcí (stručná charakteristika) 

 

 
6.10.2008 

 

Návštěva dětského muzea – „Jak se ţije 
s handicapem?“, Klangová, Márkusová 

  

22.10.2008 Exkurze – Hvězdárna, Javůrková 

5.12. 2008 Úřad práce, Miksová 

27.1.2009 Exkurze do chemické laboratoře MU Brno – 
Bohunice, Javůrková 

Září – duben Sexuální výchova a drogová prevence, Bokočová, 
Jahodová 

březen Lyţařský kurs, Němcová 

23.3.2009 Ekologický a enviromentální projekt 

2.4.2009 Vernisáţ a výstava obrazů pro nevidomé 

3. – 4.4.2009 Goolballová liga (Praha), Němcová 

14. – 15.4. 2009 

24.4.2009 

Co se děje pod hladinou 

Exkurze autodrom, sponzorská akce 

27.4.2009 Goolballová liga (Brno), Němcová 

29.4.2009 Mistrovství ČR v plavání pro zrakově postiţenou 
mládeţ, Němcová 

22. – 31.5.2009 Ozdravný pobyt Chorvatsko, Bokočová, Morkusová, 
Klangová, Holubová, Hájková, Skýba 

Projekt Na jedné lodi – řešení logických, 
technických, matematických a přírodovědných 
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problémů a testů, včetně základů první pomoci 

1. – 5.6.2009 Sportovní hry pro zrakově postiţenou mládeţ, 
Němcová 

 5.6.2008 Poţární cvičení 

17. – 18.6. 2009 Exkurze z fyziky ve Vaňkovce, Javůrková, Němcová 

18.6.2009 Goolballový turnaj, Němcová, Machancová 

24.6.2009 Branný den 

 

 

Komise č. 3, humanitní základní škola    

SCHŮZKY - termíny  náplň schůzek  

28.8.2008  Plán práce, rozdělení úkolů, tématické plány , 
informace o IVP,  

informace o projektovém vyučování,   

17.12.2008  Příprava pololetních písemných prací, domluva na 
hospitacích,příprava  

projektového vyučování, vzájemné informace  

24.3.2009  Hodnocení 1.pololetí, požadavky na nákup nových učebnic, 

příprava ozdravného pobytu v Chorvatsku- projekt Na jedné lodi, 

kontrola přípravy na přijímací zkoušky  

19. 6. 2009  Hodnocení 2.pololetí, stanovení úkolů pro příští období, diskuse o 

projektech  

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

 

říjen 2008  

listopad 2008    

 

17.12.2008   

 

12.2. 2009  

21. 3. 2009  

3.4.-10.5.2009   

24. 4. 2009   

15.5. 2009  

23.-30.5.2009  

Jak se ţije s handikepem? Výstava s doprovodným 
programem v Dětském muzeu, 6.-9.ročník    

Den nevidomých - koncert  

Braillský klíč - soutěţ - Praha  

Olympiáda z českého jazyka -8. a 9. ročník  

Skupinová výuka dle průřezových témat 6. -9. ročník  

Beseda k enviromentální výchově  

Výstava obrazů z kůţe pro nevidomé  

Zábavné a soutěţní dopoledne na autodromu - 

sponzorská akce  

Tmavomodrý festival - koncert  

Ozdravný pobyt v Chorvatsku - projekt Na jedné lodi  
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květen- červen   

28.5.2009  

24.6.2009  

průběţně  

                      

   

projekt Noviny  

Den dětí - Myslivna- sponzorská akce  

Branný den  

Vydávání školního časopisu Časáček  

3.-5. 9.2008  Projektové vyučování -  Svět práce - volba povolání 6.- 9. ročník  

   

EXKURZE (název, 

termín)  

třída / charakteristika exkurze / garant exkurze  

září 2008  

22.10.2008  

27.11.2008  

5.12.2008  

4.12.2008  

12.2.2009  

 

23.3. 2009  

11.6. 2009  

 Výstava dějiny ČSR 1918- 1945 Moravské muzeum 8. 
a 9. ročník Poláčková, Miksová  

Dějepisná exkurze 8. ročníku - Ţuráň- Miksová, 
Poláčková  

Mahenova knihovna  8. a 6. ročník - Hájková, Miksová  

Úřad práce - 9. ročník -Miksová  

Mahenova knihovna - 7. ročník, Hájková, Miksová  

Návštěva Muzea romské kultury, 9. ročník - Hájková, 

Miksová  

Výstava Arabela - 6.ročník - Gottwaldová  

Mahenova knihovna - 6. a 7. ročník, Hájková , Miksová  

 

Komise č. 4 základní školy praktické 
 

SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

27. 8. 2008 seznámení se s Pokynem řed. školy pro práci PK, 

návrh plánu práce pro škol. rok 2008/09  

17. 12. 2008 příprava podkladů pro klasifikaci, 

řešení kázeň. problémů v 8. a 9.Z., 
poţadavky na rozpočet (vybavení tříd a kabinetů), 
poţadavky logopedů na rodiče (malá spolupráce) 

18. 3. 2009 hodnocení vých. – vzděl. práce (předběţné návrhy 
ţáků na opak. ročníku, plnění IVP) 

12. 6. 2009 příprava podkladů pro klasifikaci, poţadavky na 
příští škol. rok 
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AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

25. 9. Hasík -  návštěva hasičů a protipoţární ochrana 
pro nevidomé ţáky 

10. 10., 11. 10. 
a 22. 10. 

Cesta do pravěku 
(výstava modelů dinosaurů, OC Vaňkovka) 

15. 10. Den otevřených dětí ,  Bílá pastelka 

23. 10. Hasík -  pokračování  

13. 11. Koncert ţáků naší školy ke Dni nevidomých 

18. 11. Sexuální výchova I. (CVČ Luţánky, IV. + V.Z.) 

20. 11. Představení „Šípková Růţenka“ zahrálo divadlo 

Kamarádi v naší škole 
Braillský klíč (Praha) 

9. 12. Hudební program „Písničky o zvířátkách“ (škola)  

10. 12. Divadlo Polárka , shlédnutí představení „Jen počkej 

zajíci“  

15. 12. + 16. 12. Vánoční dílny – ván. zvyky + ozdoby (ve škole) 

14. 1. Multimediální projekt „Amazonka v rytmu samby“ 

v kině Scala 

17. 2.  Sexuální výchova II. (CVČ Luţánky, IV. + V.Z.) 

31. 3. Sexuální výchova III. (CVČ Luţánky, IV. + V.Z.) 

6. 4. + 7. 4. Velikonoční dílny – program o velikonočních 

zvycích a prohlédnutí si mláďat dom. zvířat v CVČ 
Linka  

24. 4. Autodrom 

15. 5. „Tmavomodrý festival“ – koncert ve škole  

24. 5. – 31. 5. škola v přírodě Chorvatsko 

28. 5. Oslava MDD na Myslivně  

11. 6. Výstava Fyzikální děje (OC Vaňkovka) 

15. 6. – 19. 6.  škola v přírodě ve Vizovicích 

24. 6. Branný den (Antropos) 
 

EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

Přírodovědná vycházka 

4. 9. 

8. a 9. Z./ Stránská skála – biotopy/ Pechová 

Jak se ţije 

s handicapem  20. 10 

2., 3., 4., 5., tříd  , výstava v Dětském muzeu , děti 

se seznámily s kompenzačními a rehabilitačními 
pomůckami pro různá postiţení 

Hvězdné divadlo  
23. 10. + 20. 11. 

 třídy ZŠ praktické /Planetárium / Pechová 

Co se děje pod hladinou 
? 14. 4.  

 třídy ZŠ praktické,  skvělá výstava uzpůsobena i 
pro nevidomé ţáky / Vilímková 

Návštěva EKO farmy 
v Petrovicích , 25. 3.  

8.Z./ Seznámení se s chovem ovcí a koní/ Pechová 
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Komise č. 5 základní školy, pomocná školy 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

25. 8. 2008 příprava plánu práce předmět. komise 
IVP 

vypracování osnov pro nový vyuč. předmět 
Rozvíjení komunikačních dovedností 
přidělení doplňkových aktivit jednotlivým třídám 

(muzikoterapie, canisterapie, rehab. pobyt 
v bazénu, výjezdy na koně) 
vyuţívání multisenzorické místnosti  

25. 9. 2008 vzájemné hospitace – II.PŠ – alternativní 
komunikace (VOKS) 

příspěvky rodičů na výrobu symbolů pro VOKS 

8. 10. 2008 zahájení práce na ŠVP – koordinátorka pí. uč. 

Šebelová zahájí studium 
předání poznatků z hospitací ve II.PŠ – pí. uč. 

Kolínková a Hauserová 

26.11. 2008 příprava vánočního posezení s rodiči – vystoupení 

ţáků 
výměna zkušeností z práce s VOKS  

14. 1. 2009 příprava pololetní klasifikace 
zhodnocení vánočního posezení s rodiči 
škola v přírodě – neosvědčila se, PŠ nebude 

organizovat  

11. 3. 2009 informace o nových ţácích pro další školní rok 

příprava pomůcek, učebnic, vybavení nové třídy 

20. 5. 2009 výměna zkušeností z práce s novými učebními 

pomůckami vlastní výroby  

10. 6. 2009 

 

příprava klasifikace 

výroba pomůcek – potřeba materiálu 
globální čtení – je třeba proškolit alespoň některé 

pedagogy 
zhodnocení činnosti předmětové komise 
výměna poznatků ze vzájemných hospitací – čtení, 

psaní (bodově, černotisk) 

20. 5. 2009 exkurze pro učitelky - ukázky pomůcek vlastní 

výroby v jednotlivých třídách   
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Komise č. 1 střední školy - humanitní 

 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

26. 8. 2009 nová pravidla práce PK; metodická pomoc novým 
vyučujícím; učební texty; zápisy učiva; informace o 
nových maturitách; ČJ – úprava způsobu psaní 

škol. slohových prací s ohledem na nové maturity; 
návrhy akcí a činnosti  PK  

25. 9. 2009 ŠVP pro OA a M; sjednocení hodnocení písem. prací 
; škol. projekt – Česká současná společnost; 

krátkodobé projekty ţáků v rámci předmětů; ČJL – 
příprava katalogu četby pro maturit. zk. 2009/10; 
příprava témat (šk. slohové práce); předběţný plán 

exkurzí aj. 
  

24. 11. 2009 informace ze schůzky předsedů PK; KO 
tématických  plánů; odevzdat maturit. otázky + 
zadání písem. prací; příprava škol. kola Olympiády 

v ČJ; koordinace termínů psaní KO diktátů a šk. 
sloh. prací; příprava 1. ročníku Diskusní arény na 

SŠ; informace o průběhu příprav dalších akcí (film. 
představení pro SŠ a SOU, vánoční akce)          

16. 4. 2009 vyhodnocení plnění tématických plánů; zhodnocení 
akcí a aktivit pořádaných členy PK; školní projekt  
–  příprava způsobu průběhu;    

16. 6. 2009 zhodnocení akcí pořádaných členy PK; nové 
informace k maturitám 2009/10; příprava 

klasifikace za 2. pololetí; vyhodnocení plnění 
tématických plánů a opatření v případě jejich 

nesplnění; termíny odevzdání prací k archivaci; 
zhodnocení práce PK a jejích členů ve šk- roce 
2008/09 

 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

  

září 2008  
divadel. představení 

Romeo a Julie (Polárka)- večer. Představení; 
účast – 20 ţáků; moderně zpracované představení; 

kladný ohlas ţáků 

liter. soutěţ – 10/2008 literární soutěţ –téma: Přítel; 1. místo 

divadelní představení 
3. 12. 2008 

Maryša (Polárka) - večerní představení; – účast – 15 
ţáků; představení nesmírně zaujalo svým pojetím a 

hereckými výkony 

vystoupení– 4.12. 2008 Vánoční trhy - hudební vystoupení 

Olympiáda v ČJ  Školní kolo Olympiády v ČJ 

film. předst.– 5.12.2008 Máj (kino Lucerna) – pro 2.- 3.ročníky SŠ a SOU; 
účast – asi 50 ţáků 

školní soutěţ  
16. 12. 2008 

Diskusní aréna – řečnická a argumentační soutěţ 
druţstev - účast 25 ţáků SŠ a SOU 

vystoupení–19.12. 2008 Školní vánoční besídka – hudební vystoupení 

soutěţ – 01/2009 účast v literární soutěţi – téma: Jak chutná ţivot 

divadelní představení Slaměný klobouk (MDB)- večerní představení 
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9. 2. 2008 účast – 14 ţáků; představení mělo velký ohlas 

vystoupení - 21.2.2009 Školní ples - hudební vystoupení 

vystoupení -. 22.2.2009 Ples firmy JKR Praha – hudební vystoupení 

beseda -16.3.2009 Beseda s odborníkem z praxe o problematice SOZ 

vystoupení – 18.3.2009 Veletrh FF – Praha – hudební vystoupení 

vystoupení – 3.4. 2009 Hvězdy pod Špilberkem - hudební vystoupení 

vystoupení – 7.4.2009 Vernisáţ výstavy obrazů pro nevidomé - hudební 
vystoupení 

Projektový den–7.5. 09 Česká současná společnost – školní projekt 

vystoupení – 15.5.2009. Tmavomodrý festival - hudební vystoupení 

liter. soutěţ – 05/2009 účast v liter. soutěţi – téma: Nekoukat, nešťourat 

vystoupení – 22.5.2009 Hudební vystoupení pro Taneční školu R.+P. 
Bartůňkových 

Zájezd – 11.-15.6.2009 Školní poznávací zájezd do Paříţe – účast 29 ţáků   

  

EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

Anthropos – 24.9.2008 SP1, M1, OA1 – vývoj lidského rodu – Mgr. Zálešák 

Knihovna – 10/2008 M1 – Mahenova knihovna – moţnosti, prohlídka – 
PaedDr. I. Svobodová  

Domov sv. Markéty  
16. 10. 2008  

SP2 – zaměřeno na problematiku výchovy dětí a 
jejich práva; Mgr. K. Greplová 

Salesiánské středisko 
mládeţe – 23. 10. 2008 

SP3 – v rámci výuky SOZ; Mgr. K. Greplová 

SOS vesnička Medlánky  
13. 11. 2008  

SP2 – v rámci výuky SOPE; seznámení s chodem 
vesniček SOS; Mgr. K. Greplová 

ÚSP pro zrak. postiţené 
v Chrlicích -17.12.2008 

SP3 – v rámci SOPE; seznámení a prohlídka ústavu 
pro zrakově postiţené; Mgr. Gurková 

Soud - 11. 2. 2009 SP4 -  náslech u soudu - Mgr. Prokeš  

Výstava – 7.4.2009 SP2 – obrazy pro zrak.postiţ – Mgr. V. Svobodová 

Hospic sv. Alţběty – 
8.4.2009 

SP3 – v rámci výuky SOPE – seznámení se 
prostředím a chodem hospicu; Mgr. Gurková 

Výstava – 04/2009 TP2,P1,SP3–obrazy pro zr.post.–Mgr. V. Svobodová  

Výstava – 04/2009 P3, MU1, MU2 – obrazy pro zrakově postiţené 
PaedDr. I. Svobodová 

Hospic sv. Alţběty 
30.4.2009 

SP2- v rámci výuky SOPE; seznámení s chodem 
zařízení tohoto typu; Mgr. K. Greplová 

Soud – 14.5.2009 SP3 – náslech u soudu  - Mgr. Prokeš 

Soud - 21.5.2009 OA3 – náslech u soudu – Mgr. Prokeš 

Středisko pečovatelské 
sluţby – 23.6. 2009 

SP3 – v rámci SOPE, seznámení s provozem a 
činností pečovatelské sluţby; Mgr. Gurková 
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Komise č. 2 střední školy - přírodovědná 

 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

18. 9. 2008 Zahájení činnosti předmětové komise, nastíněn 
plán činností ve školním roce 2008/2009 

26. 11. 2008 Příprava projektu  Česká současná společnost, 
kontrola podkladů pro výuku, informace o 
školeních, upozornění na zahájení hospitační 

činnosti 

15. 1. 2009 Hodnocení náhledů do výuky, dohoda o jednotném 

formátu písemných prací, kontrola tematických 
plánů 

25. 6. 2009 Zhodnocení činnosti PK 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

 - FF Furniture – soutěţ o nejlepší účast na 
výběrovém řízení – 1. místo (Ing. Černošková) 

11. 11. 2008 FF Teko – veletrh fiktivních firem Brno Chrlice (Ing. 
Benda) 

11. 11. 2008 FF Furniture – veletrh fiktivních firem Brno Chrlice 
(Ing. Černošková) 

11. 3. 2009 UCE - soutěţ v účetnictví pro 3. a 4. ročník oboru 
OA (Ing. Szökeová) 

12. 3. 2009 FF Furniture – veletrh fiktivních firem Boskovice – 
3. místo v soutěţi o nejlepší katalog (Ing. 
Černošková) 

18. 3. 2009 EKO - celostátní soutěţ Ekonomický tým 2009 pro 
4. ročník oboru OA – 30. místo (Ing. Szökeová) 

25. 3. - 27. 3. 2009 FF Teko – mezinárodní veletrh fiktivních firem 
Praha – 35. místo v soutěţi o nejlepší katalog (Ing. 

Benda) 

26. 5. 2009 PEK – 10 minutový opis textu pro ţáky bez 

zrakového postiţení (Ing. Smejkalová) 

9. 6. 2009 PEK – 10 minutový opis textu pro ţáky se zrakovým 

postiţením (Ing. Smejkalová) 

11. 6. 2009 FF Teko – veletrh fiktivních firem Brno Čichnova 

(Ing. Benda) 

11. 6. 2009 FF Ţako – veletrh fiktivních firem Brno Čichnova 

(Ing. Černošková) 
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Komise č. 3 střední školy -  zdravovědná  

 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

28.8.2008 Plán práce, rozdělení úkolů, informace o tvorbě 
ŠVP, 
Informace o projektovém vyučování, informace o 

nových pracovištích ODV 

16.12.2008 Příprava závěrečných učňovských zkoušek, 

příprava rozdílových zkoušek pro přestup učňů na 
maturitní obor, souvislá praxe třídy M4 - 

vyhodnocení 

19.2.2009 Vyhodnocení prvního pololetí, informace o 

lyţařských kurzech, průběţné informace o práci na 
ŠVP 

2.4.2009 Doladění maturitních a učňovských zkoušek obou 
masérských oborů, zajištění pracovišť na souvislou 
odbornou praxi tříd M2 a M3, příprava 

projektového vyučování 

18.6.2009 Vyhodnocení druhého pololetí včetně vyhodnocení 

výsledků maturitní i učňovské zkoušky 

  

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

15.10.2008 

Říjen 2008 

Akce Bílá pastelka – účast ţáků 

Veletrh Medica Fair 

2.3. -7.3.2009 

7.3. -13.3.2009 
1.4.2009 
23.4.2009 

7.5.2009 
21.5. -24.5.2009 

3.6. – 5.6.2009 
23.6. – 24.6.2009 
 

Lyţařský kurz 

Lyţařský kurz 
Muzeum Johana Gregora Mendla M2 
Branný den 

Den projektového vyučování 
Sportovní hry – Německo 

Školní výlet M2 
Školní výlet MU1 

 

EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

31.3.2009 

 
18.12.2008 
 

13.5.2009 
 
25.5.2009 

Exkurze M4, MU1 – ‚Urazová nemocnice Brno, 

ošetřování a léčba úrazů páteře (Zralá) 
Exkurze MU1 –FN Brno –Bohunice – popáleninové 
centrum – léčba a prevence popálenin (Stehlíková) 

Exkurze – Vila Tugendhat, M2 (národní kulturní 
památka) (Havlíková) 
Exkurze ‚USP Kociánka MU1, zooterapie 

(Stehlíková) 
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Komise č. 4 střední školy - OU 

 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

28.8.2008 roční plán práce předmětové komise 
tématické plány 

rozdělení ţáků oboru Pečovatelské práce do skupin 
proplácení pracovních oděvů pro pracovníky 
výukové problémy ţáků zapisovat do sešitu ve   

  sborovně 
výchovné problémy ţáků řešit s výchovnou    

  poradkyní – Ing. E. Štefková 
příprava textů pro nevidící ţáky 

17.9.2008 
(doplnění 1. schůzky) 

sjednocení pololetní klasifikace 
naplánování celoročního projektu pro OU 
vkládání učebních textů do veřejných dokumentů 

díky rozšíření ţloutenky je třeba do kaţdé třídy   
zakoupit tekuté mýdlo 

26.11.2008 dodrţovat dozory na chodbách 
hospitace ve výuce – zaměření na speciální práci   

 pedagogů 
bezproblémový průběh praxí 
schválené otázky k závěrečným zkouškám oborů   

Pečovatelské práce a Tkalcovské práce 
ţáci začali pracovat na svých projektech 

31.3.2009 stanovení komise pro přijímací zkoušky dne 22.- 
  23.4.2009 (předseda: Mgr. Kateřina Greplová,   
  členové: Mgr. Jaroslava Gurková a PhDr. Lenka   

  Kodymová, CSc.) 
příprava k závěrečným zkouškám ţáků TP2 a P3 

kontrola ve výuce způsobu práce se zrakově   
  postiţenými ţáky 
třídní učitelé musí provádět kontrolu třídních knih   

  kaţdý týden 

25.6.2009 hodnocení praxí 

plnění plánovaných exkurzí 
stěhování OU na ZŠ 

zhodnocení závěrečných zkoušek TP2 a P3 
návrhy a náměty pro příští školní rok 

 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

6.11.2008 Hořká chuť čokolády – postup výroby čokolády, od 
sběru bobů, zpracování aţ po ochutnávku. 

Problematika dětské práce v rozvojových zemích. 

5.11.2008 Beseda o HIV – AIDS – promítání filmu o dané 

problematice, beseda s člověkem, který má HIV 20 
let. 

18.12.2008 Vánoční veletrh – vánoční výzdoba v domácnosti, 
vhodné materiály k vánoční výzdobě, vytváření 

vánoční dekorace 

3.2.2009 Šaty dělají člověka – Lipka – pracovní podmínky 
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v textilním průmyslu, příčiny a souvislosti nízkých 

cen oblečení v globalizovaném světě. 

13.3.2009 Návykové látky kolem nás – protidrogová beseda 

s Dr. Presslem. 

26.3.2009 Dentalalarm – dentální hygiena – výběr správného 

kartáčku, vznik zubního kazu, technika čištění 
zubů. 

23.4.2009 Branný den – plnění jednotlivých disciplín. 

24.4.2009 Autodrom – Den otevřených dveří na brněnském 

okruhu – prohlídka stájí, jízda po okruhu, 
autogramiáda závodníků. 

7.5.2009 Projektový den OU – ţáci předvedli svou celoroční 
práci na projektech – Tkalcovské práce – postup 
výroby příze aţ po hotový výrobek a Pečovatelské 

práce – nabídky sluţeb v ústavech sociálních 
sluţeb. 

 
 
 

Komise č. 5 střední školy - jazyková 

 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

10.9.2008 plán činnosti, maturitní generálka, shodnocení 

hodnocení písemných prací, vyuţívání ICT a 
dalších technologií ve výuce 

4.12.2008 informace o registraci na eTwinningu, portál 
veskole, tématické plány, zápisy v třídních knihách,  

18.3. 2009 kontrola zpracování hodnocení pololetních prací  

duben  ústní zkouška nové maturity – informace o formě, a 

předpokládaném průběhu, pracovní listy - ukázky, 
legislativa, upozornění na školení KOS 

červen  zhodnocení práce, aktivity, které se nezdařilo 
zrealizovat, přesunuty do příštího školního roku, 
pracovní listy – šablony 

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

 z časových důvodů (u Ruj i technických důvodů – 

odchod pracovníka z Brna) - nerealizovány 
 

EXKURZE (název, termín) třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

Zájezd do Vídně, 

27.5.2009 

Výběr – němčináři/ prohlídka Vídně, komunikace 

v německém jazyce/ Libusová 
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Speciálně pedagogická péče 
 
Podle upravených učebních plánů pro školy samostatně zřízené pro ţáky se 
zdravotním postiţením zařazuje škola předměty speciální péče. 
Vzhledem k zaměření naší školy na zrakově postiţené ţáky zahrnujeme do 
této péče  
 Prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově  postiţených 
 Logopedickou péči 
 Náprava SPU 
 Hudební vzdělání a muzikoterapie 

 
Do nepovinných předmětů je pak zařazeno hudební vzdělávání. 
 
1. prostorová  orientace                                                              
přepočtený počet pracovníků:   2 
počet zařazených ţáků: 16 ze ZŠ, 14 ze SŠ 
 
Hodnocení prostorové orientace pro ZŠ: 
Výuka byla organizována ve spolupráci s vedením školy, speciálně 
pedagogickým centrem, třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů a 
vychovateli. Prostorová orientace probíhala individuálně podle rozvrhu, 
převáţně v rámci PV, VV, TV či HV. 
Náplní bylo vytváření a fixace základních dovedností a návyků prostorové 
orientace a jednoduchých tras podle individuálních schopností a potřeb ţáků. 
Výuka u ţáků prvního stupně a praktické školy byla především zaměřena na 
prostorovou dislokaci a orientaci po budově školy a internátu, pohyb v areálu 
a nejbliţším okolí školy. 
Ţáci 2. stupně nacvičovali trasy na Mendlovo náměstí, Hlavní nádraţí a 
autobusové nádraţí Zvonařka či do místa bydliště. 
V letošním školním roce jsme se zaměřili na orientaci na mimoúrovňové 
křiţovatce v Pisárkách. Ţáci se seznamovali s rozmístěním zastávek MHD, 
učili se vyuţívat ozvučené přechody a vyznačení trasy reliéfní dlaţbou. Učili 
se samostatně cestovat v prostředcích MHD. 
Pozornost byla také věnována zvládání sebeobsluhy, zrakové stimulaci, 
rozeznávání bankovek a mincí, nácviku podpisu, komunikaci s lidmi aj. 
Celkově lze hodnotit získané návyky, zvládnutí tras a úkolů zrakově 
postiţenými ţáky kladně. Je však potřeba jimi získané dovednosti neustále 
procvičovat a upevňovat, odstraňovat u nich zlozvyky a pohybové stereotypy. 
Hodnocení prostorové orientace pro SŠ: 
výuka proběhla podle plánu, ţáci se učili trasy podle vlastních poţadavků a 
schopností. V posledních letech pozoruji menší potřebu samostatnosti 
v pohybu, zájmu naučit se nové trasy a celkové osamostatnění některých 
nevidomých. Souvisí to asi s celkovým obrazem mládeţe, kdy se ţáci na jedné 
straně často samostatně rozhodují, samostatně se dokáţí hájit před jakoukoli 
nespravedlností, kterou pocítí, ale na druhé straně jsou rodiči voděni do 
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školy a nejsou zvyklí se podílet na řešení běţných záleţitostí a podílet se na 
chodu domácnosti. 
Krakovskou tiskárnou byly na  naši ţádost zhotoveny nové popisky 
v Braillově písmu, které budou umístěny na základní školu v průběhu září. 
 

 
2. logopedická péče 
přepočtený počet pracovníků: 1,5 
počet zařazených ţáků: 22 
hodnocení logopedické péče: 
Do hodin logopedické péče docházelo ve 2. pololetí 22 ţáků  
1. stupně ZŠ,  ZŠ praktické a ZŠ speciální.  
Na začátku 2. pololetí ukončila docházku Mária Surmáková  
z 1. ročníku – přestoupila na jinou školu a Sindy Vavreková  
z 1. ročníku, která byla dlouhodobě nemocná a do školy nedocházela. Na 
přání rodičů ukončila docházku Táňa Stanieková ze 2. ročníku ZŠ.  
Nově zařazení ţáci ve 2. pololetí byli: Daniel Nečas, Simona Nečasová a 
Martina Růţová ze ZŠ praktické a Patrik Jirušek ze 3. ročníku ZŠ.  
Náprava řeči byla zaměřena na odstraňování vad výslovnosti – dyslálie – a 
rozvíjení řeči po stránce formální a obsahové u ţáků s kombinovanými 
vadami.  
Nejlépe pracovali tito ţáci: Lukáš Andrysík, Kristýna Večeřová, Jan Kučera a 
Martina Růţová.  
Ke konci školního roku ukončí docházku Jan Kučera, Patrik Bachorec, 

Kristýna Večeřová, Kristýna Vrabcová a Jakub Pluskal.  
 
 
3. nápravy SPU 
přepočtený počet pracovníků: 
počet zařazených ţáků: 25 na 1.st., …na 2.st. 
hodnocení logopedické péče: 
Reedukaci dyslektických, dysgrafických, dysortografických a  
dyskalkulických potíţí ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo celkem 25 
ţáků. Spolupráce s třídními učitelkami a školním psychologem byla velmi 
dobrá. Na základě odborné diagnostiky byly konzultovány, plánovány a 
vyuţívány vhodné metody a postupy. Důraz byl kladen především na rozvoj 
percepčních funkcí a na rozvíjení základních dovedností pro čtení, psaní a 
počítání. Reedukační péče byla individuální a probíhala v učebně speciální 
péče. Postupovalo se po velmi malých krocích, bylo nutné neustále opakovat. 
Problémem zůstávají ţáci s hraničním nadáním.  
Na 2. stupeň ZŠ odchází se specifickými poruchami učení čtyři ţáci: Mario 
Balog, Jakub Joska, Tereza Juříčková a Nikola Juříčková. Podrobnější zprávy 
o kaţdém z nich budou předány Mgr. H. Patočkové.  
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4. hudební vzdělávání a muzikoterapie 
přepočtený počet pracovníků: 6  
počet zařazených ţáků: 108 ze SŠ, ZŠ i MŠ  
oblasti hudebního vzdělávání: muzikoterapie, hra na klavír, na flétnu 
zobcovou i příčnou, kytaru, keyboard, zpěv sólový i sborový 
akce: 13.listopadu 2008 – školní koncert ke Dni nevidomých 
         16. prosince 2008 – vánoční koncert ţáků naší školy 
15. května 2009 – Tmavomodrý festival, školní koncert     v prostorách ZŠ a 
slavnostní koncert v Sále B. Bakaly 

hudební doprovod při různých slavnostních příleţitostech školy (zahájení a 
ukončení šk. roku, maturity, školní jubilea…) 

hodnocení: Personální zabezpečení hudebního oddělení je beze změn, tedy 
pedagogů věnujících se na naší škole individuální a skupinové výuce 
hudebních předmětů a muzikoterapii ve školním roce 2008/2009 bylo 
celkem šest v různém rozsahu přímé pedagogické činnosti. Aprobace těchto 
pedagogů pro výuku v rozsahu základního uměleckého školství je 
stoprocentní dle parametrů vyhlášky MŠMT č. 71/2005 k zákonu č. 
561/2004 Sb. Jeden pedagog hry na hudební nástroje má státní zkoušku ze 
speciální pedagogiky, druhý řádně ukončí studium spec.ped. v příštím 
školním roce. Další pedagoţka má nostrifikován diplom v oboru 
muzikoterapie FMT (švédská metoda). 

Hudební oddělení se aktivně podílí na reprezentaci naší školy při různých 
příleţitostech, které tak jsou zároveň prokazatelnými výsledky práce 
pedagogů hudebních oborů. 

 
Zdravotní a psychologická péče 

 
Na škole pracuje pro ţáky psycholog na plný úvazek, provádí vyšetření podle 
potřeby učitelů, rodičů i ţáků. Pro 1. ročníky SŠ zorganizoval seznamovací 
akci na začátku školního roku, v průběhu roku pak pracoval s jednotlivci i 
třídními kolektivy. V době zápisu do 1. třídy poskytoval poradenské sluţby 
vzhledem k zařazení ţáků do jednotlivých typů školy. 
Zdravotní péči poskytovala na škole paní Volná na ZŠ a do ledna 2009 paní 
Fonioková na SŠ. Ta byla vystřídána paní Havlíkovou a Hlineckou. Zdravotní 
péče je poskytována nejen v případě drobných poranění apod, ale pro 
internátní ţáky formou doprovodu k lékaři, podáváním pravidelných léků 
apod. Škola také zajišťuje preventivní prohlídky u očního a zubního lékaře 
pro registrované ţáky. Jmenované pracovnice zajišťovaly i základní zdravotní 
péči na škole v přírodě, v Chorvatsku a v Paříţi na školních ozdravných a 
poznávacích zájezdech. 
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Spolupráce školy 
 
 
1. spolupráce se subjekty ve škole 
 
 Školská rada 

 

datum předmět jednání 

29. 8. 2008 schválení Školních řádů školy 

20.10.2008 schválení Výroční zprávy 

18. 3. 2009 schválení roční uzávěrky 

20. 4. 2009 schválení rozpočtu školy 
plán voleb 

vznik nové Školské rady 

 
 SRPŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 VIDEOR 

V letošním školním roce se naše občanské sdruţení finančně podílelo na 
standardních akcích a to Mikulášská besídka, školní ples, pálení čarodějnic, 
různé domácí sportovní akce, soutěţe z odborných předmětů. 
Největší akci v letošním roce zafinancovalo občanské sdruţení a to 
Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiţené konané tentokráte 
v německém Chemnitzu. Hry se konaly v termínu 21. – 24. května 2009. Naši 
ţáci na nich dosáhly vynikajících výsledků nejen jako jednotlivci ale i jako 
druţstvo. Mezi nejlepšími atlety byly vyhlášeny sestry Simona a Erika 
Hertlovy. Mezi nejlepšími plavci Simona Hertlová a Lukáš Ţemla, kteří 
zvítězili i v celkovém hodnocení. 
V příštím roce by tyto hry měla pořádat naše škola. Občanské sdruţení udělá 
maximum pro získání co nejvíc sponzorů. 
Občanské sdruţení neplánovalo v tomto školním roce ozdravný pobyt 
v zahraničí a to z důvodu vysokých nákladů . Ale našel se nakonec sponzor, 
který našim ţákům umoţnil ozdravný pobyt v Chorvatsku. 
I v tomto školním roce naše občanské sdruţení uzavřelo pracovní poměr 
s naším absolventem do funkce osobního  asistenta, který se vzorně staral o 
těţce postiţeného ţáka. Tento pracovní poměr skončil k 30. červnu 2009, 

datum předmět jednání 

19.11.2008 vybrání příspěvků, plán rozpočtu čerpání, pojištění ţáků 

  22.1.2009 pitný reţim ţáků, pololetní zhodnocení, personální stav na 
škole 

  15.4.2009 vyplácení příspěvků na lyţ. kurz, školu v přírodě, soutěţe 

ţáků 

  10.6.2009 moţnost změny předsedy od nového školního roku, škola v 

přírodě 
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neboť ţák úspěšně sloţil závěrečné maturitní zkoušky a taktéţ úspěšně sloţil 
přijímací zkoušku na vysokou školu. Pro další období není důvod podobný 
pracovní poměr uzavírat.      

 
 
 

 Rodiče ţáků 
Rodiče ţáků se bohuţel téměř nezapojují do aktivit školy. Jejich zájem 
vyplynul i z evaluačního dotazníku, kde rubriku „Jak bych mohl pomoci 
škole“ proškrtlo 98% respondentů. Přesto se vedení školy stále snaţí 
rodičovskou veřejnost oslovovat. 
 
 

2. spolupráce mimo školu 
 

 Tyfloservis 
Tyfloservis je v pronájmu přímo v jedné budově školy. Učitelé i další 
pracovníci se tak dovídají o moderních pomůckách, zdarma docházejí na 
přednášky pro odbornou i laickou veřejnost. 
 

 pedagogické fakulty Brno, Olomouc 
V průběhu roku – především v podzimních a jarních měsících – přicházejí 
studenti oboru speciální pedagogika na praxi. Jde o praxe nejrůznějšího typu 
– náslechové, náslechové s výstupy i praxe souvislé, které trvají 3 týdny. 
Bohuţel poţadavky fakult jsou číselně náročné, naše škola tedy nemůţe 
pokrýt ţádosti všech studentů. Bylo by lepší, kdyby se praxe daly vykonávat 
průběţně celý rok a ne jen v daném období. S většinou studentů jsme velmi 
spokojeni. Další část praktikantů tvoří frekventanti kurzů asistenta 
pedagoga. 
 

 zařízení pro výkon praxe 
Jde o zařízení, kde vykonávají svoji praxi ţáci SŠ 

      

Zařízení Počet ţáků 
Počet 

hodin/týdně 
Hodnocení 

Ústav sociální péče 

pro TP mládeţ, 
Kociánka, Brno 

10 30 * 

Vojenská 
nemocnice, Brno 

7 30 * 

Nemocnice 
Milosrdných bratří, 
Brno 

3 30 * 

Domov pro seniory 
Nopova, Brno 

4 30 * 



 58 

Domov pro seniory 
Foltýnova, Brno 

3 30 * 

Domov pro seniory 
Podpěrova, Brno 

2 30 * 

ÚSP Chrlice 4 30 * 

ÚSP Střelice 1 30 * 

DPS Střelice 1 30 * 

DZP Velehrad 1 30 * 

Dětské centrum, 
Brno 

4 30 * 

FOD, Brno 2 30 * 

Podané ruce, 
Centrum prevence, 

Brno 

3 30 * 

Charita sv. Aneţky 
Otrokovice 

1 30 * 

ČSSZ Brno 1 30 * 

Sdruţení VELETA, 
Brno 

1 30 * 

ZŠP Horní Lideč 1 30 * 

Dětský domov 
Dagmar, Brno 

1 30 * 

Statutární město 
Brno 

2 30 * 

Město Otrokovice 1 30 * 

Město Rosice 1 30 * 

FÚ Brno I 1 30 * 

Escape Consult, 

s. r. o., Brno 
2 30 * 

Regis, s. r. o., Brno 1 30 * 

ND Brno 1 30 * 

Autodoprava 

Kubica, Brno 
1 30 * 

 

* Ţáci byli hodnoceni v převáţné většině známkou výborně, někteří mezi 
výborně a chvalitebně, horší hodnocení se nevyskytlo.  Devět studentů 
oboru Masér sportovní a rekondiční bylo písemně pochváleno za 
pracovitost a velmi pěkný přístup ke klientům. 
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 Zařízení pro výkon praxe ţáků OU 
 
      

Zařízení Počet ţáků 
Počet 

hodin/týdně 
Psychiatrická 
léčebna, Brno – 

Černovice 
(prádelna) 

5 (P2A) 14 

ÚSP Chrlice 5 (P3A) 14 

Kuchyň ZŠ 6 (P1A) +6 (P1B) 12+12 

Kuchyňka SŠ 6 (P1A) +6 (P1B) 6+6 

Prádelna SŠ 5 (P2A) +5 (P2B) 7+7 

Prádelna ZŠ 5 (P2B) 14 

MŠ 5 (P3B) 14 

Pečovatelství SŠ 5 (P3A) +5 (P3B) 7+7 
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Sponzorské aktivity 

 
 Občanské sdruţení Subsidia 
 Firma OSC 
 Stappa mix 
 NUMEX spol. s r.o. 
 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 
 B.A.W.D.F., s.r.o. 
 ZEMAKO, s.r.o. 
 Cooptel, stavební a.s. 
 H.K.U. s.r.o. 
 Dopravní podnik města Brna, a.s. 
 Brněnské komunikace, a.s. 
 ZPI s.r.o. 
 LETIŠTĚ BRNO, a.s. 
 KOČÍ - VALÁŠEK s.r.o. 
 KONZULTA Brno, a.s. 
 KOVOSTAL s r.o 
 LION CLUB ŠPILBERK 
 MILETAa.s. 
 Mr.Gain s.r.o. 
 Nadace prof.Vejdovského 
 Nadace Leontina 
 Nadační fond kult.dědictví českých a 

moravských varhan 
 Nadace naše dítě 
 Oční studio Aleš Ţejdl, s.r.o. 
 OSC, a.s. 
 Píša Martin 
 SAGITTAs r.o 
 SERVIS CENTRUM a.s. 
 SCHELEX GmbH 
 Sjednoc.org.nevidomých a slabozrakých 
 Spojené kartáčovny,a.s. Pelhřimov 
 Šidík Michal, Ing. 
 Štěpničková Boţena 
 TANDEM - SRPŠ při ZŠ pro ZP 
 TART, S.R.O. 
 Tkadlecová Dana 
 Trimetal s r.o. 
 TUV NORD Czech, s.r.o. 
 WOMBAT, s.r.o. 
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Další výchovné a poznávací aktivity 
školy 

 
ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
SŠ 

Akce Počet dnů Počet ţáků 
 

termín 

Projekt Svět 

práce 

2 22 3.-4.9. 

Den otevřených 

dveří 

1 všichni ţáci 15.10. 

Soutěţ Braillský 

klíč 

1 5 20.11. 

Koncert ke Dni 

nevidomých 

 všichni ţáci 13.11. 

Vánoční dílny 2 Ţáci 1.st. a Zv 14.-15.12. 

Lyţařský kurz 5 14  

Velikonoční dílny 2 Ţáci 1.st. a Zv 17.-18.3. 

Koncert 
tmavomodrý 

festival 

1 všichni ţáci 15.5. 

Ozdravný pobyt 

Chorvatsko 

8 43 22.-31.5. 

Den dětí 
Myslivna 

1 95 28.6. 

Škola v přírodě 5 47 15.-19.6. 

Školní výlety 1 25 16.-20.6. 

Akce Počet dnů Počet ţáků 
 

termín 

Seznamovací hry 
pro SOŠ a SOU 

2 40 2.9.-3.9.2008 

Den otevřených 
dveří 

1 26 23.9.2008 

Den otevřených 
dveří 

2 20 vybraných ţáků 15.10.2008, 
26.1.2009  

Sbírka Bílá 
pastelka 

1 28 15.10.2008 

Lyţařský kurz 5 22 2.3.-7.3.2009 

Lyţařský kurz 5 27 7.3.-13.3.2009 

Stmelovací pobyt 3 10 14.4.-
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Úspěchy ţáků školy 
 

Práce fiktivní firmy 
 

Ve škole pracují dvě fiktivní firmy, a to ve druhém a třetím ročíku obchodní 
akademie. 
První Fiktivní firma vznikla dne 13. 3. 2007, jmenuje se Furniture, s. r. o., 
pracují tam ţáci 2. ročníku, náplní práce je maloobchodní prodej nábytku. 
 V průběhu školního roku byly absolvovány akce: 

o soutěţ o nejlepší účast ve výběrovém řízení 
(1. místo) 

o veletrh fiktivních firem Brno – Chrlice 
(neumístili se na předních místech) 

o veletrh fiktivních firem Boskovice 
(3. místo v soutěţi o nejlepší katalog) 

Od 20. dubna ţáci zaloţili fiktivní firmu  
Ţako, s. r. o., jejímţ předmětem podnikání je Obchod se zvířaty určenými pro 
zájmové chovy a drezúra zvířat. Tato firma se chystá na veletrh fiktivních 
firem do Brna na ul. Čichnovu dne 11. 6. 2009. 

pro OU 16.4.2009 

Preventivní 
program nadace 
Podané ruce 

1 50 20.5.2009 

Ozdravný pobyt 
Chorvatsko 

8 14 22.5.-
31.5.2009 

Školní výlety 3 14 3.6.-5.6.2009 

Poznávací zájezd 
Paříţ 

3 29 11.6.-
15.6.2009 

Školní výlety 1 6 16.6.2009 

Školní výlet 3 6 17.6.-
19.6.2009 

Školní výlet 3 6 17.6.-
19.6.2009 

Školní výlety 2 7 23.6.-
24.6.2009 

Školní výlety 3 19 22.6.-
24.6.2009 

Školní výlet 3 8 23.6.-
25.6.2009 
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Druhá Fiktivní firma oficiálně vznikla dne 17. 10. 2008, její název je Teko, s. 
r. o. Pracují tam ţáci třídy OA3, náplní práce je specializovaný maloobchodní 
prodej mobilních telefonů. 
V průběhu školního roku byly absolvovány tyto akce: 

o veletrh fiktivních firem Brno – Chrlice (11. 11. 2008) 
(neumístili se na předních místech) 

o mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze (25. 3. – 27. 3. 2009) 
(35. místo v soutěţi o nejlepší katalog z cca 90 českých firem) 

o veletrh fiktivních firem Brno – ul. Čichnova (11. 6. 2009) 
(neumístili se na předních místech) 

 
 

Sportovní aktivity 
 

Ţáci základní školy se zúčastnili celostátních sportovních her zrakově 
postiţené mládeţe, které se letos konaly v Praze. Celkové umístění našich 
ţáků:  
Ţáci ZŠ se zúčastnili 1.-5.6. 09 SHzpM v Praze. Celkem 14 dětí, z toho 3 
integrované z SPC při naší ZŠ.  
 
Umístění do 4. místa / z kolika závodníků 
 
Němcová S. kat. B1  3.m-60m/6, 4.m-25m vzp/4 
Přikrylová T.    B2  1.m-kriket/6, 2.m-60m/6, 4.m-dálka/10, 
                            2.m-25m plavání, 4.m.- 50m plavání 
Krychtálková M. B3  3.m-dálka/10, 3.m-kriket/10 
Melicharová T.(int.) B3  4.m-kriket/10, 4.m-600m/10,   

 2.m-50m vzp/10, 4.m-25m vzp/10,  
 4.m-50m prsa/7 

Pluskalová Z.  B4  1.m-kriket/18, 4.m-60m/18, 4.m-600m/10, 
         4.m-dálka/13, 2.m-50m prsa/11, 2.m-50m   

vzp/12 
         2.m-25m vzp/14, 2.m-25m znak/10, 3.m-25m 

prsa/15  
 
Jurek F.   B1  4.m-60m/5 
Nečas T.    B4  4.m-60m/27  
Smejkal O.(int.) B2   1.m-60m/6, 1.m-600m/4, 1.m-dálka/5, 
                                  1.m-25m prsa/4, 2.m-25m Vzp/4 
 
Druţstvo  -   goalballistů    3.místo 

- showdownistů  4.místo 
 
Celkové pořadí škol – 4. místo ze sedmi zúčastněných 
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 Ţáci střední školy absolvovali podobnou akci v mezinárodním měřítku – 
zúčastnili se Her v německém Chemnitzu. Také jejich umístění bylo více neţ 
dobré. 
 
 
Marek Střelec kat. B1 1.místo - běh 100 m 13,17 s 
     2. místo - dálka 3,44 m 
Rosťa Koudelný    B2  2. místo - vrh koulí - 7,85 m 
Lukáš Flek           B2 2. místo - běh 1500 m 4:50,90 
     3. místo - běh 400 m 1:00,19 
     3. místo - 50 m prsa 54,78 s 
     3. místo - 100m prsa 2:01,18 
     3. místo - 50 m v. z. 54,66 s 
Lenka Slováčková B2 2. místo - hod míčkem 25 m 
     2. místo - 50 m prsa 1:19,00 
Lukáš Ţemla        B4 3. místo - běh 100 m 12,31s 
     3. místo - dálka 4,64 m 
     1. místo - 50 m v.z. 54,78 s 
     2. místo - 100 m v.z. 1:56,22 
Lenka Tomanová B4  1. místo - běh 800 m 3:14,74 
     3. místo - běh 100 m 15,9 s 
Erika Hertlová     B4  1. místo - hod míčkem 35,19 m 
     2. místo - koule 8,96 m 
Simona Hertlová  B4 1. místo - běh 100 m 14,9 s 
     1. místo - dálka 3,83 m 
     1. místo - koule 9,27 m 
     1. místo - 50 m prsa 1:02,96 
     2. místo - 50 m znak 1:09,37 
Mezi nejlepšími atlety her byly vyhlášeny Simona a Erika Hertlovy. 
Mezi nejlepšími plavci - Simona Hertlová a Lukáš Ţemla. 
V celkovém hodnocení - Lukáš Flek a opět Simona Hertlová. 
 

 
Akce hudební skupiny SŠ 

 
Pěvecká skupina Band(a) vznikla v září 2008 při Střední škole pro zrakově 
postiţené, Kamenomlýnská 2, Brno. Postupně se počet členů ustálil na 13 
(členy jsou ţáci maturitních i nematuritních oborů). Zpočátku skupina měla 
v repertoáru převzaté písně českých i světových interpretů zpívané na half 
playback, postupně začala vyuţívat vlastního hráčského potenciálu  
(J.Herák) a do svého repertoáru začala zařazovat soulové a cikánské písně, 
téţ písně skupiny Čechomor. Ve svých vystoupeních Band(a) vyuţívá klávesy 
zn. Yamaha, flétny, bonga a Orfeův instrumentář. 
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Společným počinem bylo zakoupení triček s potiskem na neformální akce a 
do budoucna plánujeme ještě klasické koncertní oblečení. 
 
Měsíc  Plánované akce Plnění Zhodnocení, klady, zápory, přínos 

září Zaloţení skupiny Skupina 
zaloţena 

 

říjen Příprava na vánoční 

vystoupení 

Průběţné 

zkoušky 

 

listopad Příprava na vánoční 

vystoupení 

Průběţné 

zkoušky 

 

prosinec 4.12. vystoupení na 

vánočních trzích, 
19.12. vánoční besídka 

pro celou školu 

  4.12., 

19.12. 2008 

Reprezentace školy na nám. Svobody, 

zpříjemnění vánoční atmosféry ve škole, 
pozitivní přínos 

leden Příprava na vystoupení 
na školním plese a 

plese v Praze 

  

únor Školní ples, Ples firmy 

JKR Praha 

21.2. 22.2. 

2009 

Zpěv na plese k tanci i poslechu, 

reprezentace školy na plese v Praze – 
hosté + vydraţení výrobků a sponzorský 

dar 20 tisíc od firmy J.K.R. Spolupráce 
bude pokračovat. 

březen  Příprava na 

Tmavomodrý festival. 
Vystoupení na veletrhu 

fikt.firem v Praze 

18.3. 2009 Doprovodný program ke stánku ţáků 

naší školy v Praze, reprezentace a 
zviditelnění školy. 

duben Koncert Hvězdy pod 

Špilberkem, vystoupení 
na vernisáţi obrazů. 

3.4. 2009, 

3.4. a 7.4. 
2009 

Charitativní koncert, moţnost zazpívat 

si s p.Zonygou, navázání kontaktů a 
spolupráce pro příští rok. Vernisáţ – 
zpříjemnění výstavy obrazů v naší škole 

květen Tmavomodrý festival – 
vystoupení 

Vystoupení pro 
sponzorskou taneční 
školu v Janáčkově 

divadle. 

15.5. 2009 
 

 
 
22.5. 2009 

Tradiční vystoupení v Bílém domě, 
prezentace školy v rámci škol pro 

zrakově postiţené z celé republiky i 
zahraničí. 
Spolupráce s taneční školou, atraktivní 

vystoupení Band(y) v rámci tanečního 
programu. Moţnost zpívat na půdě 

Národního divadla Brno. 
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Soutěţe konané na SŠ ve školním roce 2008/2009 
 

Akce Počet dnů Počet ţáků 
 

termín 

Přebor v atletice – 
středoškolský pohár 

27.ročník 

1 6 24.9.2008 

Stolní tenis 1 3 22.10.2009 

Pěvecká soutěţ v Chrlicích 1 6 12.11.2009 

Přebor školy v šachu 1 3 12.11.2009 

Přebor středních škol v 
šachu 

1 5 20.11.2009 

Školní kolo v ČJ 1 6 27.11.2008 

Veletrh fiktiv. firem Chrlice 1 8 11.11.2008 

Florbal 1 10 1.12.2008 

Florbal 1 8 4.12.2008 

Turnaj v sálové kopané 1 5 17.2.2009 

Veletrh fiktivních firem- 

Boskovice 

1 8 12.3.2009 

Školní soutěţ v účetnictví 1 11 11.3.2009 

Soutěţ v psaní na klávesnici 
– školní kolo, ţáci bez ZP 

1 20 26.5.2009 

Veletrh fiktivních firem - 
Čichnova 

1 8 11.6.2009 

Soutěţ v psaní na klávesnici 

– školní kolo, ţáci se ZP 

1 6 9.6.2009 
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Internát 

 
Na obou vzdělávacích stupních školy jsou zřízené samostatné internáty. Pro 
ţáky ZŠ dále funguje školní druţina a školní klub. O ţáky se stará 14 
vychovatelů a 7 asistentů pedagoga 
V rámci činnosti těchto školských zařízení se ţáci zapojují do nejrůznějších 
aktivit a krouţků.  
 
ZŠ 

Krouţek Počet ţáků Týdenní 
rozvrh 

plavání-relaxační 8 pondělí 

atletická průprava 7 čtvrtek 

duhová dílna 10 pondělí 

šikovné ručičky 20 pondělí 

taneční 19 čtvrtek 

keramika 1 13 pondělí 

keramika 2 14 úterý 

hudební 23 čtvrtek 

míčové hry 10 úterý 

pohybové hry 12 úterý 

 

Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

z
á
ří

 plánované   
Zahájení plavání proběhlo dle plánu  v pořádku 

Zahájení etapové hry proběhlo dle plánu v pořádku 

Sportovní kurz proběhlo dle plánu v pořádku 

ří
je

n
  plánované   

Den otevřených dveří proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

li
s
to

p
a
d
  plánované   

Turnaj goalballu proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

p
ro

s
in

e
c
  plánované   

Mikulášská besídka proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Vánoční besídka proběhlo dle plánu v pořádku 

Turnaj goalballu proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

le
d
e
n
  plánované   

Lyţařský kurz proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 
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ú
n
o
r 

 
plánované   
Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

Turnaj v showdownu proběhlo dle plánu v pořádku 

b
ře

z
e
n
  plánované   

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

Liga goalballu proběhlo dle plánu v pořádku 

d
u
b
e
n
  plánované   

Liga golballu 2x proběhlo dle plánu v pořádku 

Velikonoční besídka neproběhla pro malý zájem - 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Pálení čaroděknic proběhlo dle plánu v pořádku 

k
v
ě
te

n
  plánované   

Výstava Charles 

Darwin-Antropos 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

Tmavomodrý festival proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu  

č
e
rv

e
n
  plánované   

Sportovní hry - 

Praha 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra – 
zakončení Jarmark 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

 
 

Na internátě SŠ se o ţáky stará 5 vychovatelů a 2 bezpečnostní pracovníci, 
kteří mají pouze noční sluţby. 
V rámci činnosti internátu se ţáci střední školy zapojují do nejrůznějších 
aktivit a krouţků.  
 
 
 
SŠ 

Krouţek Počet ţáků Týdenní rozvrh 
výtvarně-keramický 5 pondělí 

rukodělný 10 úterý, čtvrtek 

hudební 6 dle zájmu 

kondiční cvičení 6 pondělí, čtvrtek 

krouţek AJ 3 úterý 

vaření 6 čtvrtek 

cyklokrouţek 4 dle zájmu 

florbal 4 po, úterý, středa 

fotbal 4 po, úterý, středa 

posilovna 6 pondělí, úterý 

showdown 4 úterý 

internet-počítače 10 kaţdý den 
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Měsíc Akce Realizace Hodnocení  
z
á
ří

 
plánované   
Návštěva ZOO proběhlo dle plánu v pořádku 

Film. představení proběhlo dle plánu v pořádku 

Hudební festival 
Gaudeamus 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Výlet parníkem proběhlo dle plánu v pořádku 

ří
je

n
  

plánované   
Turnaj v bowlingu proběhlo dle plánu v pořádku 

Návštěva „hmatové 
sochy“ 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Návštěva výstavy 
„Africké loutky“ 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Den otevřených dveří proběhlo dle plánu v pořádku 

li
s
to

p
a
d
  plánované   

Ivančice – expozice 
V. Menšíka 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Filmové představení proběhlo dle plánu v pořádku 

Internátní hra „Po 
stopách Golema“ 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Návštěva Kasemat 
na Špilbergu 

proběhlo dle plánu v pořádku 

p
ro

s
in

e
c
  plánované   

Vánoční besídka proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

Vánoční čajovna proběhlo dle plánu v pořádku 

le
d
e
n
  plánované   

Výstava v MZM „Co 
se děje pod 

hladinou“ 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Film. představení proběhlo dle plánu v pořádku 

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

ú
n

o
r 

 plánované   
Výstava L. Brailla 
v tech. muzeu 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Čajovna na internátě proběhlo dle plánu v pořádku 

Ples školy proběhlo dle plánu v pořádku 

b
ře

z
e
n

  plánované   
Návštěva výstavy 
„Arabela“ 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Kuţelky v Černých 
polích 

proběhlo dle plánu v pořádku 

d
u
b
e
n
  plánované   

Pěší výlet Útěchov-
Bílovice 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Pálení čarodějnic proběhlo dle plánu v pořádku 
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k
v
ě
te

n
  plánované   

Výlet do Obřan a 

Bílovic 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Výstava 100 let 

MHD ve Vaňkovce 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Tmavomodrý festival proběhlo dle plánu v pořádku 

č
e
rv

e
n
  

plánované   
Výlet do Rosic proběhlo dle plánu v pořádku 

Výstava „Středověk“ 

v MZM 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Film. představení proběhlo dle plánu v pořádku 
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Speciálně – pedagogické centrum 
 
Odborní pracovníci        

    Pracovníci (ve fyzických osobách)     

      v tom se vzděláním   Přepoč. 

  Celkem   vysokoškolským úpl.stř.   na plně 

    psycholog. spec.ped.* jiným a vyšším jiným zaměst. 

Speciální pedagogové 4 1 4       2, 5 

Psychologové               

Sociální pracovníci               

Ostatní               

 
Výjezdy    

    Celkem v  Celkem 

  Celkem okrese sídla SPC mimo 

Počet dětí 116 30 86 

Počet výjezdů 237 41 196 

Počet škol       

 

    v okrese         jiný kraj* 

Blansko Brno 
Brno-
venk. Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo   

3 30 10 13 21 12 21 6 

21 41 15 28 45 24 55 8 

                

 

Kraj Olomoucký zlínský vysočina Celkem 

děti 3 2 1 3 

výjezdy 5 1 2 8 

školy 2 2 1 5 

 
SPC vlastní dopravní 

prostředek: Toyota Auris 

 
Realizace vzdělávacích projektů (kurzy, semináře, přednášky) v rámci 
DVPP 

Kurz čtení a psaní bodového písma 

Zrakově postiţené dítě předškolního věku v podmínkách běţné mateřské školy 

PO ZP akreditovaný MŠMTČR 

Základy POZP - krátkodobý kurz 
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Knihovny ZŠ a SŠ 

 
Přístup ţákům k informacím mimo školní vzdělávání je zajištěn ve 
vybudovaném infocentru, v černotiskových i braillských knihovnách. 
Na škole pracují odděleně 2 knihovny – vzhledem k věkovému rozlišení ţáků. 
Knihovny zahrnují fond učebnic a pracovních sešitů v černotisku i Braillově 
písmu, dále beletrii a notový materiál. 
Knihovna ZŠ je umístěna ve dvou místnostech budovy B2. Knihy 
v černotisku půjčujeme kaţdé pondělí před a po vyučování, braillské tisky 
kaţdý čtvrtek před vyučováním. Čtenářům je k dispozici téměř 2000 svazků 
různého zaměření. 
V letošním roce prošel knihovní fond tříděním. Svazky zastaralé či 
s nevyhovující tematikou byly umístěny ve skladových prostorách a budou 
postupně vyřazovány.  Ostatní svazky byly roztříděny podle tematiky a police 
popsány.  
Přibylo čtenářů mladšího školního věku, stále se nedaří zaujmout ţáky II. 
stupně ZŠ. 
Přetrvává problém s včasným vracením vypůjčených knih. 
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Plnění BOZP – PO 
 
V přípravném týdnu proběhlo proškolení všech zaměstnanců SŠ, ZŠ a MŠ 
z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a poţární ochrany. 
Smluvně provedla školení firma KOHOUT, příslušné prokazatelné doklady o 
proškolení jsou zaloţeny u jmenované firmy a v dokumentaci školy. Jako 
kaţdý začátek školního roku seznámili třídní učitelé ţáky s příslušnými 
předpisy týkající se bezpečnosti práce a poţární ochrany, včetně bezpečného 
chování ve všech prostorách škol, školního hřiště a internátů. Podklady jsou 
zaloţeny v třídní dokumentaci příslušných tříd. Co se týká úrazovosti našich 
ţáků v tomto školním roce, byl stejný jako minulý školní rok. Počet případů 
se ustálil na čísle šest. Úrazy měly nejrůznější příčiny tzn. ţe se nestaly jen 
při sportovní činnosti. Všechny úrazy našich ţáků byly řádně odškodněny. 
Z řad zaměstnanců střední školy nebyl nahlášen  ţádný  pracovní úraz. 
Pokud se týká poţární oblasti, v letošním školním roce byl vyhlášen cvičný 
poţární poplach s perfektním výsledkem. Evakuace ţáků z budovy byla 
provedena  v časovém limitu a všemi východy.  

Po celý školní rok byla prováděna kontrola dodrţování předpisů BOZP a PO 
firmou KOHOUT včetně revizí protipoţárních zařízení při kterých nebyly 
zjištěny závady.  

Výsledky kontrol jsou vedeny v poţární knize a v knize BOZP. 

 

 

Práce odborové organizace 
 

Odborová organizace při Základní a mateřské škole pro zrakově postiţené, 
Kamenomlýnská 1a byla zaloţena 29.3. 2006.   
1.7. 2006  došlo ke sloučení základní a mateřské školy se Střední školou pro 
zrakově postiţené, Brno, Kamenomlýnská 2, čímţ ZO rozšířila svoji 
působnost a zastupuje zaměstnance  subjektu Střední škola, základní škola 
a mateřská škola pro zrakově postiţené, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00. 
K 1.7. 2007 byla s vedením školy uzavřena kolektivní smlouva, která je kaţdý 
rok aktualizována. 
Schůze odb. org. probíhaly  v letošním roce dle plánu - 2x ročně (říjen 2008, 
červen 2009).  
ZOOS ČMOS PŠ na naší škole se snaţí zkvalitnit práci všech pracovníků 
školy, spolupracuje úzce  s vedením školy při řešení pracovně-právních 
problémů jednotlivých zaměstnanců. 
V listopadu proběhla pravidelná akce u příleţitosti Dne nevidomých – setkání 
současných a bývalých  pracovníků. 
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