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Výpis součástí školy, školských 
zařízení 

STŘEDNÍ ŠKOLA   IZO: 110 300 025   

Obor kód 
povol. 
kapacita skutečnost zřizov.listina 

délka 
studia 

Obchodní akademie 63-41-M/004 16 1.9.2006 4
Obchodní akademie pro zrakově 
postižené 63-41-M/02 40 20 1.9.2009 4

Masér sportovní a rekondiční 69-41-M/001 31 1.9.2006 4
Masér sportovní a rekondiční pro 
zrakově postižené 69-41-L/02 40 8 1.9.2010 4

Sociální péče-sociálněsprávní činnost 75-41-M/004 56 53 1.9.2006 4

Rekondiční a sportovní masér 69-53-H/001 22 1.9.2006 3
Rekondiční a sportovní masér pro 
zrakově postižené 69-53-H/01 40 7 1.9.2010 3

Práce ve zdravotnických a sociálních  
zařízeních - pečovatelské práce 69-55-E/005  40 31 1.9.2006

  
3

Tkalcovské práce 31-53-E/003 16 12 1.9.2006 2

ZÁKLADNÍ ŠKOLA   IZO: 110 023 269   

Obor kód 
povol. 
kapacita skutečnost zřizov.listina   

Speciální škola 79-01-B/001 30 1.9.2008  10

Speciální škola  45 3 1.9.2010 10

Základní škola 79-01-C/01 145 129 1.9.2008  9

MATEŘSKÁ ŠKOLA  IZO: 62 157 370   

   
povol. 
kapacita skutečnost zřizov.listina   

   20 20 1.9.2007  3

       

INTERNÁT  IZO: 150 063 105   

   
počet 
lůžek skutečnost  zřizov.listina   

   85 67 1.9.2007   
SPECIÁLNĚ- PEDAGOGICKÉ 
CENTRUM   IZO:  110 023 285   

   kapacita skutečnost  zřizov.listina   

   150 108     

       

ŠKOLNÍ JÍDELNA  IZO: 103 167 901   

   kapacita  skutečnost  zřizov.listina   

   400 245 11.9.2006   

ŠKOLNÍ JÍDELNA- VÝDEJNA   IZO: 110 300 050   

   kapacita skutečnost  zřizov.listina   

   170 167    

       

ŠKOLNÍ DRUŽINA  IZO: 151 038 023   

   kapacita skutečnost  zřizov.listina   

   60 47 1.9.2007   

ŠKOLNÍ KLUB  IZO: 151 038 031   

   kapacita skutečnost  zřizov.listina   

   60 31 1.9.2007   
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                   Hospodaření školy 
 

              Hospodářský výsledek a návrh přídělu 
                                  do peněžních fondů 
    

I. Hospodářský výsledek    
- z hlavní činnosti 905 951,81   

- z jiné činnosti 227 097,19   
Celkem k 31.12.2009 před zdaněním 1 133 049,00   
Předpokládané zdanění celkem 0,00   
Celkem po zdanění (zisk+, ztráta-) 1 133 049,00   
Položky upravující hospodářský výsledek 
celkem (+,-)  -214,00   
   v tom:     
            - dodatečné odvody a vratky 
nevyčerpaných prostředků   
            - úhrada ztráty z minulých let celkem   
            - další: -214,00   
      
Upravený hospodářský výsledek (zisk +, 
ztráta -) 1 132 835,00   
    

II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku 
 v Kč 

Ukazatel   
Ztráta z hospodaření celkem 0
v tom krytí ztráty: 0
 - na vrub zůstatku rezervního fondu 0
 - z rozpočtu zřizovatele 0
 - ze zlepšeného hospodářského  0
    výsledku v následujícím roce 0
       
    

III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku 
    v Kč 

      Příděl ze    
  Stav  Stav  zlepšeného  Stav 

Ukazatel k 1.1.2010 k 31.12.2010 hospodář.  po přídělu 
     výsledku (sl.  2 + sl.  3) 
     roku 2011   
  1 2 3 4 

Rezervní fond 2 018 398,72 4 425 362,62 1 132 835,00 5 558 197,62 
Fond reprodukce majetku 3 627 900,58 2 131 886,92 0,00 2 131 886,92 
Fond odměn 702 500,00 702 500,00 0,00 702 500,00 
Fond kulturních a 
sociálních potřeb 153 092,33 194 001,37 0,00 194 001,37 
Celkem 6 501 891,63 7 453 750,91 1 132 835,00 8 586 585,91 
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Peněžní fondy 

        

I. Tvorba a použití peněžních fondů  
       v Kč 

    Předchozí Hodnocený         

Peněžní 
fondy 

organizace 

číslo 
účtu 

stav k 
1.1.2009 

stav k 
1.1.2010 Tvorba  Čerpání 

Stav k 
31.12.2010 

Změna 
stavu    
za rok 
2010 

    1 2 3 4 5 6 = 5 - 2 
Fond 
odměn 411 702 500,00 702 500,00 0,00 0,00 702 500,00 0,00

FKSP 412 179 052,67 153 092,33 907 322,58 866 413,54 194 001,37 40 909,04

Fond 
rezervní ze 
zlepšeného 
HV 413 0,00 287 502,26 1 869 809,99 0 2 157 316,25 1 869 809,99

Fond 
rezervní 
z ostatních 
titulů 414 2 074 613,7 1 730 892,46 1 412 689,81 875 535,90 2 268 046,37 537 153,91

FRM 416 1 994 737,4 3 627 900,58 2 282 420,94 3 778 434,60 2 131 886,92 -1 496 013,66

CELKEM   4 950 903,8 6 501 891,63 6 472 243,32 5 520 384,04 7 453 750,91 951 859,28

        
    
        
        

II. Krytí účtů peněžních fondů 
  

       v Kč 

      
Předchozí 
rok 2009     

rok 
2010   

Název 
bankovního 

účtu 

číslo 
účtu 

Běžný účet Jiné běžné 
účty 

Běžný 
účet 
FKSP 

Běžný 
účet 

Ostatní 
běžné 
účty 

Běžný 
účet 
FKSP 

    241 245 243 241 245 243 
Fond 
odměn 411 0,00 702 500,00 0,00 0,00 702 500,00 0,00
FKSP 412 x x 69 310,33 x x 126 013,21
Fond 
rezervní 413,414 0,00 2 018 143,94 0,00 0,00 4 394 401,24 0,00
FRM 416 0,00 3 348 406,58 0,00  0,00 1 433 517,03 0,00

CELKEM   0,00 6 069 050,52 69 310,33 0,00 6 530 418,27 126 013,21
        

     

.        
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Hodnocení závazných ukazatelů  

      
Paragraf a článek: sumář    
Správce rozpočtových 
prostředků: 

Ing. Kamila 
Schmidtová    

     v tis. Kč 

Rozpočet 
**Zdroj krytí při překročení 

závazných ukaz. Ukazatel 

schválený 
po 

změnách 

Skutečnost 
slovně v Kč 

a 1 2 3 4 5 
Běžné náklady celkem 71289,90 71289,90 76548,70 RF,vl.příjmy,FRM
z toho: mzdové 
prostředky 46733,60 46733,60 45604,37  
            v tom: platy 46465,60 46465,60 45366,09  
                        OON 268 268 238,28  
           zákonné odvody    

z mezd a FKSP 16820,30 16820,30 16374,39  
           ostatní běžné 

náklady 7736,00 7736,00 14569,94 z § 3299 106,00
          
* Vlastní výnosy 2400 2400 3578,10     
           
* Limit počtu 
zaměstnanců 169,10 169,10 164,76     
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Tvorba a čerpání prostředků FRM v roce 2010 - skutečnost 
       

            
Školské zařízení:  Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově 

postižené 
 Brno, Kamenomlýnská 2    

        

        v tis. Kč. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

    
krytý 

 zůstatek příděl    jiné zdroje   čerpání prostředků FRM celkem   

§ akce k 31.12. z HV 
odpisy

 IM dar celkem SZNN stavby jiné čerpání 

ZŮSTA 
TEK 

    
předch. 

roku 

za 
před.
rok     (2+3+4+5)       (7+8+9) (6-10) 

311
4 Celkem 3 627,90 0 2282,42 0 5 910,32 360 2607,51 810,92 3778,43 2 131,89 

  
Náhradní zdroj pro 
evakuační výtah B1/B5           0,00         

  Oprava schodiště B4             135,69       

  Oprava garáží u B4             1054,46       

  Oprava přístřešku B4             104,91       

  
Oprava střechy B2 
stromů               17,22     

  
Nátěr a oprava střech B1 
a B5               99,54     

  Zabezpečení terasy B1             1170,21       

  
Rozšíření výukových 
prostor B2, B4             142,24       

  Oprava zábradlí na B1               49,90     

 
Oprava oplocení hřiště na 
B4        0,00   

 Malování školy, internátů        319,98   

 
Dokumentace k energ. 
auditu        0,00   

 Kuchyňský univ. robot      0,00     

 Oprava dlažby na ZŠ        87,82   

 Technické průzkumy -vila        96,00   

 Studie využitelnosti - vila        98,40   

 
Oddělení EZS pro zubní 
ordinaci        20,07   

 
Technický dozor na 
stavbě soc. zař. B2        22,00   

  
Dodávkový osobní 
automobil           360,0         
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Přehled o čerpání účelových prostředků 

       
      v tis. Kč

Skutečnost 
 Rozpočet ve sledovaném 

roce Skutečnost Rozdílový Vývojový 

v předch. roce schválený po změnách sledovan. roku ukazatel ukazatel 
Účelové prostředky 

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

Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 
MŠMT 19,00 119,70 119,70 119,48 -0,21 6,29

z toho:           

            

          

          Prostředky na programy spolufinancované 
ze zahraničí celkem 

1)           

            

Prostředky na výzkum a vývoj celkem           

v tom:            

            projekt/akce           

            projekt/akce           

            projekt/akce           

            projekt/akce           

            projekt/akce           

            

            

Ostatní účelové prostředky 2)           

Pokusné ověřování maturity 0,00 4,90 4,90 4,90 0,00 0,00

Vybavení pro žáky 1. ročníků ZŠ 12,00 11,00 11,00 11,00 0,00 0,92

Kompenzační pomůcky 0,00 95,00 95,00 95,00 0,00 0,00

Podpora integrace romské komunity 7,00 8,80 8,80 8,59 -0,21 1,23

            projekt/akce           

            

Ostatní zdroje celkem 3)           

(mimo kapitolu 333)           
v tom:            
název zdroje:           
            akce           
            akce             

CELKEM 19,00 119,70 119,70 119,48 -0,21 6,29
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Koncepce školy 

 
Uč it se poznávat, uč it se jednat, uč it se ž ít společ ně  a 

uč it se být. 
 
Koncepce výchovně vzdělávací práce vychází ze současného pojetí Školského 
zákona 561/2004 Sb. Kvalitu samotného  života jedince, jeho socializaci, 
začlenění do pracovního procesu i života společnosti vůbec ovlivňuje celá řada 
faktorů. Ve výchově a vzdělávání je třeba uplatnit celý komplex otázek, jež je 
nutno vyřešit, aby byly vytvořeny předpoklady k optimálnímu zvládnutí 
nároků, jež jsou na jednotlivce kladeny v souvislosti s novými možnostmi 
studia i pracovního uplatnění. 
 
 
Základní cíle 
 
 Poskytnou žákům kvalitní základy všeobecného (na ZŠ)  i odborného (na 

SŠ) vzdělání 
 Podporovat veškeré kompetence a jednotlivé gramotnosti 
 Pomáhat žákům při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci 

vzhledem k jejich zdravotnímu postižení 
 Umožnit žákům zapojení do plnohodnotného života společnosti s pomocí 

využití veškerých kompenzačních pomůcek, prostorové orientace 
 Pomoci žákům osvojit si strategie učení a motivovat je pro celoživotní 

vzdělávání  
 Podněcovat žáky k překonání vlastního handicapu, k tvořivosti, 

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

soužití a kvalitní spolupráci s ostatními lidmi 
 Vést žáky ke spolupráci a respektování práce a úspěchů druhých 
 Rozvíjet vnímavost a dobré vztahy k lidem, prostředí a přírodě 
 Zajistit všem zaměstnancům příjemné pracovní prostředí, možnosti 

dalšího vzdělávání a kariérní růst 
 Citlivými stavebními zásahy postupně zvyšovat kvalitu vyučovacích   

i relaxačních prostor 
 
 
 
 

Vyhodnocení probíhá formou autoevaluace školy podle jednotlivých 
úseků a tyto zprávy jsou uloženy u ředitelky školy 
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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 1.-4.,6.-9.třída 
Základní škola 
speciální 

 1. roč. 

ŠD a ŠK  Ve všech odděleních 
Střední škola Obchodní akademie Byl dokončen, 

výuka od 1.9.2009 
v 1.roč. 

 Masér sportovní a 
rekondiční 

Byl dokončen,výuka  
od 1.9.2010 v 1.roč. 

 Sociální péče –
sociálně-správní 
činnost 

Byl dokončen, od 
1.9.2011 výuka v     
1. ročníku 

 Rekondiční a 
sportovní masér 

Byl dokončen, 
výuka od 1.9.2010  
 v 1. ročníku 

 Práce ve zdrav. a 
soc. zařízeních 

Byl dokončen, od 
1.9.2011 výuka v     
1. ročníku 

 Tkalcovské práce Byl dokončen, od 
1.9.2011 výuka v     
1. ročníku 

 
 
Neustálé zkvalitňování spolupráce s rodiči a veřejností 
 
SRPŠ na základní škole, občanské sdružení VIDEOR na střední škole, 
Školská rada, sponzoři, organizace zajišťující odbornou praxi žáků střední 
školy. SRPŠ prošlo v loňském roce významnou změnou – byla zvolena nová 
předsedkyně i výbor SRPŠ, objevují se tedy nové aktivity a návrhy k realizaci 
zlepšení školního prostředí, do budoucna by SRPŠ chtělo zřídit nadaci, která 
by v prostorách školy provozovala stacionář nebo chráněné dílny. 
  

 
Zkvalitňování práce v oblasti řízení školy z hlediska organizačních, 
personálních, ekonomických a materiálně technických podmínek 
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Ze školy bychom chtěli mít místo aktivního a radostného poznávání, kde se 
plně respektují individuální zvláštnosti každého žáka i jeho práva na 
odlišnost a individuální tempo. Pro splnění tohoto cíle je především nutné 
zajistit bezpečné prostředí a pozitivní sociální klima mezi žáky i 
zaměstnanci, rozvíjení vnitřní pohody žáků i zaměstnanců, preferování 
zdraví jako stavu tělesné, duševní a sociální pohody všech dětí, žáků a 
pracovníků organizace. K těmto aktivitám bychom rádi využili tzv. Chartu 
školy, která určuje základní pravidla pro práci i pobyt ve škole: 
 
Jako žáci naší školy budeme odpovědní za to, že:  

   1. Budeme dodržovat školní řád.  
2. Každý úkol vypracujeme podle svých nejlepších schopností a budeme se    

snažit ho dokončit ve stanoveném čase.  
3. Budeme respektovat své učitele a spolupracovat s nimi.  
4. Pokud s jednáním některého z učitelů nebudeme souhlasit, požádáme 

nejprve jeho o individuální rozhovor, a teprve nedokážeme-li se spolu 
dohodnout ani při výjimečném úsilí, požádáme o zprostředkování dohody 
třídního učitele nebo ředitele školy.  

5. Budeme si vážit lidí a chránit výsledky jejich činnosti, nebudeme se 
snižovat k nadávkám, krádežím a vandalství a šikaně.  

6. Vhodně využijeme volný čas tak, abychom neohrožovali sebe, ostatní lidi 
a zvířata a neničili okolní prostředí.  

7. Ve třídě i ve škole budeme respektovat práva každého spolužáka a 
budeme s ním spolupracovat.  

8. Budeme respektovat své spolužáky, rodiče i učitele a jejich právo na 
informace.  

 
Jako učitelé zodpovídáme za to, že:  

   1. Budeme dodržovat školní řád.  
2. Budeme spravedliví a tolerantní, budeme usilovat o to, aby se žáci ve 

škole cítili stále bezpečně a mohli k nám mít důvěru. Budeme také 
respektovat právo žáků na důvěrnost toho, s čím se nám svěří.  

3. Budeme vyučovat tak, abychom probíranou látkou zaujali a k učení žáky 
povzbuzovali.  

4. Budeme zadávat úkoly jednoznačně, aby jim žáci vždy dobře porozuměli a 
mohli v nich uplatnit svou tvořivost a samostatnost.  

5. Budeme se pravidelně vyjadřovat k úsilí žáků, jejich zájmům, znalostem, 
pokrokům, výsledkům a chování. Známkovat budeme podle předem 
společně určených pravidel.  

6. Ve spolupráci s rodiči budeme respektovat osobnost žáka a jeho 
možnosti. Budeme hledat způsob, jak svým žákům pomoci.  
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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 
   1 
    
    

Počítačová uč. 
Kuchyňka 
Výtvarná a 
pracovní dílna 
Hudebna 
Interaktivní učebna 
Dílna tkalců 
Pečovatelská 
místnost 

 1 tělocvična 
 1 posilovna 

B3 14 

   1 
   1 
   1 
   4 
   1 

Počítačová uč. 
Pracovní dílna 
Interaktivní učebna 
Hudebny  
Kuchyňka 

 1 tělocvična 
 

 
17 
 

   3 
 
   1 
   2 
   2 
   1 
   1 
   1  

Multimediální 
učebny 
Infocentrum 
Počítačové uč. 
Masérny 
Prádelna 
Hudebna 
Žehlírna 

 1 posilovna 
1 tělocvična

 
 B4 

Internát 
15 Pokoje pro 2-3 žáky 

se soc. zařízením  

7  

   1 
   1 
   1 

Výtvarná dílna 
Dílna 
Kuchyňka 

 

Internát  
  44 pokoje pro  

2-3 ubytované 
Tyfloservis    3  

B5 

SPC 
   4 Psycholog, spec. 

pedagogové 

 1 gymnas- 
   tický sál 
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Celý areál je zasazen do zahradní a parkové úpravy, nevýhodou je pouze 
oddělení budovy B4 veřejnou komunikací. V areálu je průběžně prováděna 
údržba zeleně, prořezávání keřů a výsadba nových. Pro žáky jsou v areálu 
rozmístěny prolézačky, pískoviště pro MŠ, horolezecká mini stěna, zahradní 
altán. Všechna zařízení prošla revizními kontrolami. Pro výuku pěstitelských 
prací je zřízen školní pozemek. 
 

Dlouho připravovaná přestavba sociálních zařízení v budově B2 byla 
provedena za provozu školy poté, co se podařilo získat se značnými potížemi 
finanční prostředky ze strany zřizovatele, které však bylo nutné vyčerpat do 
konce kalendářního roku. Proto bylo nutné realizovat náročnou opravu při 
výuce. 
Na budově B4 – střední škola vznikla nová učebna pro výuku masáží, 
vybavená zcela novým nábytkem i odborným zařízením a 2 kmenové učebny. 
Na budově B1 je zrenovovaná terasa pro potřeby dětí z mateřské školy. 
 
Stravování je zajištěno vlastní kuchyní a dvěma výdejnami. Stravovací systém 
je zabezpečen pomocí čipů a softwaru od firmy Z-Ware, objednávání stravy je 
možné přes internet i přímo na stravovacích boxech s dotykovými displeji.  
Do všech částí školy je bezbariérový přístup. V letošním roce bylo opraveno 
schodiště na B4 – vstup do budovy střední školy a dlažba na nádvoří u 
budovy B2. 
 
V budově B5 jsou vybavené ordinace pro zubního a očního lékaře. Od března 
2010 zde denně ordinuje nová zubní lékařka, ke které se mohou naši žáci i 
zaměstnanci registrovat. Ta se také stará o preventivní prohlídky žáků.  
V nejvyšším patře budovy byly uvolněny místnosti heren a pokojů internátu a 
pronajaty soukromým firmám, jako kancelářské prostory. 
 
Stravování je zajištěno vlastní kuchyní a dvěma výdejnami. Stravovací systém 
je zabezpečen pomocí čipů a softwaru od firmy Z-Ware, objednávání stravy je 
možné přes internet i přímo na stravovacích boxech s dotykovými displeji.  
Do všech částí školy je bezbariérový přístup. V letošním roce bylo opraveno 
schodiště na B4 – vstup do budovy střední školy a dlažba na nádvoří u 
budovy B2. 
V budově B5 jsou vybavené ordinace pro zubního a očního lékaře. Od března 
2010 zde denně ordinuje nová zubní lékařka, ke které se mohou naši žáci i 
zaměstnanci registrovat. Ta se také stará o preventivní prohlídky žáků. 
 
Auta  
Značka Kapacita Typ 
VW Transporter 7 + řidič Dodávka ( minibus ) 
VW Transporter 7 + řidič Dodávka ( minibus  
Toyota Auris 4 + řidič Osobní 
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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 běžným 
ručním nářadím potřebným k údržbě budov. V budově B5 je stolařská dílna, 
vybavená cirkulární pilou, hoblovkou, bruskou a pracovními stoly. 
Byly zakoupeny další elektrické pracovní pomůcky a sekačky. 
U budovy B4 byly zrekonstruovány garáže a nově postavena a zastřešena 
pergola s vyučovacím koutkem. Celý areál je pokryt Wi-fi signálem. 
Dílny obsluhují a provoz zajišťují čtyři údržbáři a dva topiči – údržbáři. 
Kontrolu elektrických zařízení provádí elektrikář na polovinu pracovního 
úvazku. 
Bezpečný provoz celého areálu zajišťují 4 vrátní.  
 
 

 
 

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    7 35,34 29,69       
Vychovatel        11,5 9   
Asistent ped. pro žáky se zdr. postižením  1 3     8,5   
Asistent ped. pro žáky se soc. znevýhod.              
Školní psycholog   0,5 0,5       
Školní speciální pedagog             
Mistr odborného výcviku             
Učitel odborné výchovy     8,14       

              
              

Celkem pedag. prac. 8,5 40,84 39,83 11,5 17,5 0 
Osobní asistent             
Sociální pracovník           
Vedoucí šk. kuchyně (provozní prac.)           1 
Ekonom, účetní, ostatní THP prac.   3,63 3,25       
Pradlena    0,5          
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Zahradnic   0,5 0,5       
Kuchař, pomocný prac.v kuchyni           9 
Školník, domovník              
Údržbář, topič   4,25 2,25       
Uklízečka  1 4 3   2,5   
Pracovník sociální péče  (pom.vych.)             
ostatní pracovníci:              
vrátný, telefonista   3 2       
asistent výpočetní techniky   1 1       
bezpečnostní pracovník         1,6   

              
Celkem nepedag. pracovníků 1 16,88 12 0 4,1 10 
Celkem pracovníků 9,5 57,72 51,83 11,5 21,6 10 
Pracovníci včetně nepedagogických    162,15
Pracovníci SPC se uvedou zvlášť v oddíle SPC    SPC 3,54
     celkem 165,69
 
 
 
 
Kvalifikace  v MŠ       

  Učitelé      
Odborná kvalifikace (v %) 71      
       
Kvalifikace a aprobovanost v ZŠ        

  Učitelé      

Odborná kvalifikace (v %) 90      
       
Kvalifikace a aprobovanost v  SŠ         

  Učitelé      
Odborná kvalifikace (v %) 50      
       
Věkové složení pedagogických pracovníků       

Pedag. prac. Ostatní   
Věk Muži Źeny Muži Ženy   

do 35 let 11,25 30 4,5 4   
35 - 50 let 1 44 2 13,5   
nad 50 let 2 23,56 4,25 4   
Důchodci 0,23 11,8 2,5 7,1   
Celkem 14,48 109,36 13,25 28,6   
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Další vzdělávání pracovníků školy 

 
Druh DVP Počet 

účastníků 
Konkrétní vzdělávání 

Zvyšování 
kvalifikace 

6 
Speciální ped.,asistenti, ekonomie, 
vychovatelství, fyzioterapie 

Prohlubování 
kvalifikace 

4 
Studium dalších předmětů- fyzika, 
informační technologie, administrativa, 
ekonomika, angličtina 

Dlouhodobé 
kurzy 

8 
Psychologické dovednosti, hodnotitelé 
maturit,prevence pat. jevů  

Krátkodobé 
kurzy 

144 

e-learningové vzdělávání k nové 
maturitě, sportovní školení, 
gramotnosti, SPU, prevence pat. jevů, 
environmentalistika,  kurzy technik 
s přír. materiály, prostorová orientace, 
výtvarné techniky, psych. kurzy, 
třídnické hodiny, digitální 
fotografie,kurzy k projektům 

Školení 
16+všichni 

zaměstnanci 
školy 

Referenční zkoušky, nové vyhlášky a 
změny v zákonech, personalistika, 
proškolení v oblasti BOZP a PO 

 
Na celkové vzdělávání zaměstnanců školy bylo vyčerpáno 20 130 ve druhém 
pololetí roku 2010 a 47 440  v 1. pololetí roku 2011 z rozpočtu školy – celkem 
tedy 67 570Kč. Některé studium - např. při zvyšování kvalifikace, školení a 
kurzy si zaměstnanci hradili sami. Vzhledem k nedostatku finančních 
prostředků ze strany školy se někteří zaměstnanci v tomto roce dále 
nevzdělávali, kurzů se neúčastnili ani pracovníci v důchodovém a 
předdůchodovém věku 
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Rozložení žáků podle tříd a zdravotního 

postižení 
 
 

1.třída Pechová 9   2.třída Márkusová 7
  zrakové post. 3     zrakové post. 0

  jiné postižení 2     jiné postižení 1

  bez postižení 1     bez postižení 4

  kombinované 3     kombinované 2

3. třída Pokorná 8   4. třída Šafránková 9

  zrakové post. 5     zrakové post. 6

  jiné postižení 1     jiné postižení 2

  bez postižení 2     bez postižení 0

  kombinované 0     kombinované 1
5.třída Vilímková 10        

  zrakové post. 7        

  bez postižení 1        
  kombinované 1        

  SPU 1        
6.tř. Hájková 10   7.tř. Bokočová 9
  zrakové post. 6     zrakové post. 7

  jiné postižení 0     jiné postižení 0

  bez postižení 2     bez postižení  1
  kombinované 1     kombinované 0

  SPU 1     SPU 1

8.tř. Jandová 8     
  zrakové post. 6     

  jiné postižení 0      

  bez postižení 0     
  kombinované 1      

  SPU 1     

9.A Svobodová 7   9.B Miksová 8

  zrakové post. 5     zrakové post. 5

  jiné postižení 0     jiné postižení 0

  bez postižení 1     bez postižení 1

  kombinované 1     kombinované 0
  SPU 0     SPU 2
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1.+2.Z počet žáků 7   4.+5.Z počet žáků 7
  zrakové post. 0     zrakové post. 0
  jiné postižení 1     jiné postižení 4
  bez postižení 0     bez postižení 0
  kombinované 6     kombinované 3
  SPU 0     SPU 0
6.Z počet žáků 7   7.Z počet žáků 7
  zrakové post. 0     zrakové post. 0
  jiné postižení 4     jiné postižení 4
  bez postižení 0     bez postižení 0
  kombinované 3     kombinované 3
  SPU      SPU 0
8.Z počet žáků 9   9.Z počet žáků 9
  zrakové post. 0     zrakové post. 0
  jiné postižení 1     jiné postižení 4
 bez postižení 0   bez postižení 2
 kombinované 8   kombinované 3
 SPU 0   SPU 0
 
třída MŠ1 Fialová S. třída MŠ2 Sýsová T. třída MŠ3 Bartlová 
počet žáků 7 počet žáků 7 počet žáků 6 
zrakové 
postižení 4 

zrakové 
postižení 3 

zrakové 
postižení 0 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 0 

souběžně 
více vad 1 

souběžně více 
vad 1 

souběžně více 
vad 6 

bez postižení 2 bez postižení 3 bez postižení 0 
mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení  

mentální 
postižení 0 

jiné post.-
komb. 0 

jiné post.-
komb.  

jiné post – 
komb. 0 

 
třída PŠ1 Humpolíková třída PŠ2 Simandlová třída PŠ3 Šebelová 
počet žáků 5 počet žáků 5 počet žáků 5 
zrakové 
postižení  

zrakové 
postižení  zrakové postižení  

mentální 
postižení  

mentální 
postižení  

mentální 
postižení  

souběžně 
více vad 5 

souběžně více 
vad 5 

souběžně více 
vad 5 

bez postižení  bez postižení  bez postižení  
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třída PŠ4 Kolínková třída PŠ5 Vlková  třída PŠ6 Rázková 
počet žáků 6 počet žáků 6 počet žáků 6 
zrakové 
postižení 0 

zrakové 
postižení 0 zrakové postižení 0 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 0 

souběžně 
více vad 6 

souběžně více 
vad 6 

souběžně více 
vad 6 

skupina 1 
G. 

Motejzíková skupina 2 
Z. 

Dočkalová skupina 3 
Marta 

Dvořáčková
počet žáků 8 počet žáků 4 počet žáků 10 
zrakové 
postižení 2 

zrakové 
postižení 0 zrakové postižení 6 

mentální 
postižení 1 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 1 

jiné post.-
komb. 2 

jiné post.-
komb. 4 jiné post.-komb. 2 

bez postižení 3 bez postižení  bez postižení 1 

skupina 4 
Lucie 

Hudečková skupina 5 
Sabina 

Láčiková skupina 6 
Lucie 

Jetmarová 
počet žáků 9 počet žáků 10 počet žáků 12 
zrakové 
postižení 1 

zrakové 
postižení 2 zrakové postižení 9 

mentální 
postižení 2 

mentální 
postižení 1 

mentální 
postižení 0 

jiné post.-
komb. 6 

jiné post.-
komb 5 jiné post.-komb. 2 

bez postižení 0 bez postižení 2 bez postižení 1 

skupina 7 M. Sládková skupina 8 
K. 

Hudečková skupina 9 
      M. 
Kalasová 

počet žáků 4 počet žáků 5 počet žáků 6 
zrakové 
postižení 0 

zrakové 
postižení 0 zrakové postižení 0 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 1 

mentální 
postižení 0 

jiné post.-
komb. 4 

jiné post.-
komb. 4 jiné post.-komb 6 

bez postižení 0 bez postižení 0 bez postižení 0 

skupina 10 Petr Liška skupina 11 
Petra 

Šamalíková   
         
počet žáků 5 počet žáků 5   
zrakové 
postižení 0 

zrakové 
postižení 0   

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 0   

jiné post.-
komb. 5 

jiné post.-
komb. 5   
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bez postižení 0 bez postižení 0   
třída OA1 Černošková třída OA2 Filipi třída OA3 Benda 
počet žáků 13 počet žáků 7 počet žáků 8 
zrakové 
postižení 4 

zrakové 
postižení 0 zrakové postižení 4 

souběžně 
více vad 2 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 0 

SPU 2 SPU 3 SPU 2 
bez postižení 3 bez postižení 4 bez postižení 2 
jiné postižení 2 jiné postižení 0 jiné postižení 0 
 

třída OA4 Šestáková třída M1 
Svobodová 

I. třída M2 Žáková 
počet žáků 8 počet žáků 8 počet žáků 11 
zrakové 
postižení 1 

zrakové 
postižení 1 zrakové postižení 1 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 1 

SPU 3 SPU 5 SPU 5 
bez postižení 4 bez postižení 2 bez postižení 4 

 
třída M3 Szökeová třída M4 Havlíková třída SP1 Kubicová 
počet žáků 10 počet žáků 10 počet žáků 13 
zrakové 
postižení 2 

zrakové 
postižení 3 zrakové postižení 7 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 2 

souběžně více 
vad 1 

SPU 6 SPU 2 SPU 4 
bez postižení 2 bez postižení 3 bez postižení 1 
 

třída SP2A 
Svobodová 

V. třída SP2B Gurková třída SP3 Zálešák 
počet žáků 11 počet žáků 13 počet žáků 11 
zrakové 
postižení 2 

zrakové 
postižení 4 zrakové postižení 3 

souběžně více 
vad 1 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 5 

SPU 5 SPU 5 SPU 3 
bez postižení 3 bez postižení 2 bez postižení 0 
jiné postižení 0 jiné postižení 2 jiné postižení 0 

 

třída SP4 Prokeš třída MU1 Zralá třída  MU2 Hlinecká 
počet žáků 5 počet žáků 7 počet žáků 13 
zrakové 
postižení 3 

zrakové 
postižení 2 zrakové postižení 6 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 2 

mentální 
postižení 0 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 1 

souběžně více 
vad 2 

SPU 2 SPU 1 SPU 4 
bez postižení 0 bez postižení 1 bez postižení 0 



 20

jiné postižení 0 jiné postižení 0 jiné postižení 1 
 

třída MU3 Smutný třída P1 Kodymová třída P2 Bělská 
počet žáků 9 počet žáků 11 počet žáků 11 
zrakové 
postižení 5 

zrakové 
postižení 2 zrakové postižení 1 

mentální 
postižení 0 

mentální 
postižení 2 

mentální 
postižení 2 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 4 

souběžně více 
vad 5 

SPU 1 SPU 1 SPU 2 
bez postižení 3 bez postižení 0 bez postižení 0 
jiné postižení 0 jiné postižení 0 jiné postižení 0 

 

třída P3 Vanková třída TP1 Koudelková třída TP2 Štefková 
počet žáků 9 počet žáků 4 počet žáků 8 
zrakové 
postižení 1 

zrakové 
postižení 1 zrakové postižení 1 

mentální 
postižení 4 

mentální 
postižení 2 

mentální 
postižení 1 

souběžně více 
vad 1 

souběžně více 
vad 0 

souběžně více 
vad 5 

SPU 0 SPU 0 SPU 1 
bez postižení 3 bez postižení  1 bez postižení  0 
jiné postižení 0 jiné postižení  0 jiné postižení  0 
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Učební programy 

 
Učební osnovy základní školy: 

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

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

(5.tř., dobíhající program) 
 Pomocná škola  
    č.j.: 24035/1997-22 
   (2. – 6.tř., 8. – 10.tř. dobíhající program) 
 Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy                             
    č.j.: 159 88/2003-24/1997-22 
 ŠVP základní školy speciální Mozaika 
č.j.:V550-ZŠ-871/10  

 ŠVP školní družiny a školního klubu 
 

Učební osnovy střední školy: 
 Sociální péče – sociálně-správní činnost 

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

č.j.: 23 842/2001-23 (dobíhající program) 
 Obchodní akademie pro zrakově postižené 
    č.j.: V 734-SŠ-1081/09 (dle ŠVP - od 1.9.2009) 
 Masér sportovní a rekondiční 

č.j.: 10 931/96-24 (dobíhající program) 
 Masér sportovní a rekondiční pro zrakově postižené 

č.j.: V 556-SŠ-882/10 (dle ŠVP – od 1.9.2010)  
 Učební obor – Rekondiční a sportovní masér 

č.j.: 11 942/92-212 (dobíhající program) 
 Učební obor – Rekondiční a sportovní masér pro zrakově postižené 

č.j.: V 555-SŠ-881/10 (dle ŠVP – od 1.9.2010) 
 Učební obor –Práce ve zdravotnických a sociálních zařízeních – 

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

 Učební obor -Tkalcovské práce 
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č.j.: 22 426/2003-24 

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

plánované        
Objednání programů  
 v SVČ Lužánky 

 realizováno  
  

   
   

Zpracování plánu práce  realizováno     

Práce na MPP   realizováno     
jiné        

zá
ří

  

Dopravně preventivní akce 
Policie ČR 

1. + 2. stupeň ZŠ   velmi dobré  

plánované        
Seznámení pedagogů s 
MPP       

 realizováno     

jiné        
Sexuální výchova Lužánky Preventivní 

program 
8. roč. 

Velmi dobré 

ří
je

n
  

Porada metodiků v PC 
Sládkova 

 realizováno   

plánované        
 Objednání programu v PC 
Sládkova 

 realizováno  

Kouření a já  realizace ve vyuč. 
a tř. hod 6.ročník 

docela úspěšné 

li
st

o
p
ad

 

Seznámení rodičů s 
problematikou prevence  

realizováno v 
rámci třídních 
schůzek  
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Sexuální výchova SVČ 
Lužánky 

preventivní 
program 8. roč. 

velmi dobré  

jiné      

Konference k projektům 
z oblasti prevence 

 realizováno  podnět pro další práci

plánované        

p
ro

si
n
ec

 

Pokračování sex. výchovy 
SVČ Lužánky 

realizováno  8. roč.Dobré,ale žáci už byli 
danou tématikou 
„přesyceni“ 

plánované        

le
d
en

 

Řešení konfliktů  - program 
v PC Sládkova 

realizovánopro 9. 
roč 

 poměrně úspěšné 

plánované        
 Hodnocení 1. pololetí 
 

 realizováno    

jiné  
 

  

ú
n
o
r 

Honza na síti- nebezpečí 
internetu, bezpečné 
chování on-line 
 

 realizováno pro 
6.-9.r. s KJM 

Velmi dobré, žáky téma 
zaujalo, byli aktivní 

plánované        
jiné    

b
ře

ze
n
 

Kyberšikana - školení 
preventistů 
 
Sexuální výchova 

 realizováno 
 
 
realizováno - 
dokončení cyklu 
pro 8. roč. 

 Podnětné pro další 
práci 
 
viz hodnocení v 
prosinci 

   

d
u
b
en

 

Kouření a já realizováno 
pokračování pro 7. 
roč. 

dobré 
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Co si dáme k pití? neformální 
rozhovor o 
legálních drogách, 
především 
alkoholu 
pro 7. a 8. ročník 

Velmi dobré, žáci se 
zapojili a diskutovali 

plánované  
jiné    
 
Řešení problematiky šikany 
v 9. ročníku 
 

realizováno Užitečné 

k
v
ět

en
 

 

Žijeme Londýnem - 
edukační pásmo k OH 
2012 

realizováno pro 6. 
+ 7. ročník 

 

 výborné 

plánované  
realizovánoZávěrečná porada 

metodiků 
Proškolení žáků v dané 
problematice před letními 
prázdninami 

realizováno  

Vyhodnocení činnosti 
 

realizováno  

jiné    
Den s Policií ČR  realizováno  výborné, podnětné, 

působivá prevence 

če
rv

en
 

Jednání s představiteli 
Policie ČR 
o spolupráci v příštím 
školním roce 

realizováno   

 
Průběžně řešeno s výchovnou poradkyní: nadměrná absence, neomluvená absence, šikana 
kouření,vztahy mezi žáky aj. 
 
 
SŠ 
Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

plánované   
Práce na MPP realizováno  
Konkretizace 
spolupráce s MěP 
Brno 

realizováno  

jiné   sr
p
en

 

Vypracování 
krizových scénářů a 

realizováno  
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programu proti 
šikanování 
plánované   
Práce na MPP-
pokračování 

realizováno  

Účast na poradě 
ŠMP 

realizováno  

Nástěnka drogové 
prevence ve 
sborovně a 
suterénu 

realizováno  

Seznámení 
pedagogů s MPP 

realizováno  

Vyvěšení možností 
besed 

realizováno  

zá
ří

 

jiné   

plánované   
Vyhodnocení zájmu 
jednotl. tříd o 
besedy, objednání 

realizováno  

MěP přednáška pro 
TP a P 

realizováno dobré 

jiné   
Schůzka s MěP, 
plán besed 

realizováno  

Řešení šikany ve 3. 
ročníku 

rozkryto  

ří
je

n
 

Vyšetřování drog na 
škole 

rozkryto  

plánované   
Beseda s MěP pro 
1. roč. na téma 
právní vědomí 

realizováno dobré 

Seznámení rodičů 
s problematikou 
prevence-třídní 
schůzky 

realizováno  

jiné   

li
st

o
p
ad

 

Účast na 
školení:kyberšikana 

realizováno dobré 

plánované   

Beseda s MěP pro 
2. roč. na téma 
problematika 
alkoholismu a 
kouření 

realizováno výborné 

p
ro

si
n
ec

 

jiné   

plánované   

le
d

en
 

Protikuřácké modely 
pro 3. ročníky, MěP 

realizováno výborné 
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Brno 
Porada metodiků 
prevence 

realizováno  

jiné   
 

plánované   
MěP Brno beseda 
pro 4. roč. na téma 
Problematika drog a 
drogových závislostí 

realizováno výborné 

Program na PPP 
Sládkova pro OA1 

realizováno dobré ú
n
o
r 

jiné   
plánované   
Pomoc při přípravě 
stránek školy 

realizováno  

B
ře

ze
n
 

jiné   

plánované   
Beseda s ppluk. 
Dočekalem pro celou 
školu 

realizováno výborné 

Celodenní akce 
s MěP Brno pro 
celou školu.výcvik 
psů, jednotka 
rychlého nasazení 
aj. 

realizováno výborné 

d
u
b
en

 

jiné   

 
plánované 

  

Beseda s R. Uzlem realizováno výborné 

k
v
ět

en
 

 
jiné 

  

plánované   
Schůzka ŠMP realizováno dobré 
Zprac. zprávy a 
dotazníků pro PPP 
Sládkova 

realizováno  

Č
er

v
en

 
 

jiné   

 



 27

Velmi pozitivně byla žáky hodnocena akce s Městskou policií Brno  
27. 4. 2011. Pravidelně byly aktualizovány nástěnky drogové  
prevence na škole. 
 
 

 
 

Environmentální výchova 
výchova ke zdravému životnímu stylu 

 
Zdravý životní styl a výchova k němu je nedílnou součástí života každého 
jednotlivce.Školy a školská zařízení zde hrají jedinečnou úlohu. V rámci 
environmentální výchovy, který prolíná celým vzdělávacím procesem se žáci 
učí vhodnému přístupu k přírodě, svému zdraví i zdraví svého okolí. Opět 
vzhledem k velkému věkovému rozvrstvení žáků naší školy vykonávají tuto 
funkci dva učitelé (ZŠ a SŠ). Veškeré akce, které byly realizovány v průběhu 
školního roku jsou v následujících tabulkách. 
 
ZŠ 
Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

plánované   
Koordinace EVVO 
plánu dle 
požadavku třídních 
učitelů a směrnic 
MŠMT 

V průběhu měsíce září a 
začátkem října 

Efektivní, konzultováno 
se všemi třídními 
pedagogy 

jiné   zá
ří

 

Směna EVVO 
materiálů 
(tiskoviny, vzorky 
recyklačních 
materiálů, apod.) 

14. září ve vestibulu ZŠ Pro žáky aktivizující 
akce, žáci do akce se 
zájmem zapojeni i 
pedagogové 

plánované   
Opětovné zajištění 
bezplatného svozu 
PET lahví z areálu 
školy 

Zajištěno na celý školní 
rok 2010/2011 ve 
spolupráci 
s koordinátorem EVVO 
pro SŠ 

Účelné a efektivní, žáci 
i zaměstnanci třídí 
odpad na PET a papír 

jiné   ří
je

n
 

EVVO bezplatný 
seminář – „Eko – 
energie“ 

20. října Eko Servis 
Brno 

Návrhy hospodaření s 
energií 

s t o plánované   
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Vyhlášení 
celoškolní sbírky 
pro Útulek MP Brno 

Realizováno ve 
spolupráci s naší SŠ 

Spontánní zapojení se 
do akce celé školy 

jiné   
„Drobní  hlodavci 
vhodní pro chov v 
bytě“ 

Průběžně po třídách – 
kontaktní forma ve 
třídách 

Účelná akce, poučení o 
souhlasu rodičů 

Zodpovědné 
chování k domácím 
zvířatům – tradiční 
celoškolní sbírka 
pro Útulek MP Brno 
 

17. prosince 2010 
Návštěva v MP Brno, 
předání daru oproti 
protokolu 

Velký výchovný efekt 
zejména pro žáky 
1.stupně ZŠ 

p
ro

si
n
ec

 

Potrava zvířat 
v zimě: krmné 
směsi pro vysokou 
zvěř 

Realizováno v celém 
měsíci prosinci  na   
1.stupni ZŠ 

Akce aktivizující u 
žáků vztah k živé 
přírodě 

plánované   

A.S.A. Brno, a.s. – 
sběrné nádoby na 
elektroodpad 

realizováno 20. ledna 
2011 v prostorách školy 
rovněž pro MŠ a PŠ 

Edukačně přínosné a 
pro žáky poutavé 

jiné   

le
d
en

 

Přednáška o třídění 
odpadů lektory 
A.S.A. Brno, a.s., 
pro školu bezplatně 

realizováno 30. ledna 
2010 v hale ZŠ pro II. 
stupeň ZŠ 

Setkalo se s ohlasem u 
žáků 

plánované   

Sběr nebezpečného 
odpadu z areálu 
školy 

celý měsíc ve všech 
prostorách včetně 
lékárniček sboroven 

Důležité i pro BOZP, 
svoz zajistil 
koordinátor EVVO 

jiné   

ú
n
o
r 

Zajištění 
bezplatného svozu 
papírového odpadu 
v rámci soutěže 
s A.S.A. Brno 

Celá škola Přínosné i pro 
ekonomiku školy  

plánované   
EKO stopa školy II. 
– průřezové téma 

Celý měsíc březen na II. 
stupni ZŠ 

Efektivní z hlediska 
kompetencí RVP ZŠ 

b
ře

ze
n
 

Workshop pro 
2.stupeň ZŠ 
pořádaný EVVO 
sdružením Lipka  

11.3.2011 Výstupy v podobě 
žákovských referátů 

plánované   

d
u
b
e

n
 Ekofarma Petrovice 
– koordinace 
termínů 

EVVO garant Hofmann Edukačně přínosné i 
do budoucna  
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jiné   

 „Rozvojový“ 
workshop dle 
EVVO témat 
2010/2011 

Celý duben prostory ZŠ I. a II. stupeň 

Ekofarma 
Petrovice 
Třídy ZŠ 

EVVO garant Hofmann Silně motivační prvek 

jiné   

k
v
ět

en
 

Farma Petrovice 
rovněž pro MŠ a 
PŠ 

Blanensko Edukačně přínosné a 
rodiči kladně 
hodnocené 

plánované   

če
rv

en
 

Svoz papírového 
odpadu A.S.A. 
Brno, a.s.  
Ekofarma 
Petrovice 
Zbývající třídy ZŠ 

EVVO garant Hofmann Motivační a v případě 
farmy hravá forma 
výuky v přírodě 

 
 
 
 
SŠ 
Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

sr
p
en

 

 
Příprava plánu 
EVVO v návaznosti 
na průřezové téma 
Člověk a životní 
prostředí. 
Koordinace plánu 
EVVO se ŠVP a s 
ročním školním 
projektem 

 
Při plánování akcí  
zohledněny  jednotlivé 
ročníky a obory. 

 
 

plánované   

Brněnské dny pro 
zdraví 

Září – říjen - nabídka 
aktivit a programů 
zaměřených na zdravý 
životní styl 

Kladem bylo využití 
nabídky i jako 
individuální 
volnočasové aktivity. 

jiné   
Pro žáky - zajištění 
výukových 
programů. 

Zajištění akcí – 
environmentální a 
ekologická střediska 
v Brně (Rozmarýnek, 
Lipka, Veronica…). 

 zá
ří

 

Pro pedagogy –   
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nabídka 
vzdělávacích akcí 
EVVO. 
Recyklační program 
Recyklohraní, Soutěž 
s panem Popelou, 
spolupráce s 
BRNOMETALEM 

Třídění odpadu na škole 
– baterie a drobný 
elektroodpad, papír a 
PET-lahve 

 

   
plánované   
Hořká chuť čokolády 
– o práci dětí 
v rozvojových zemích 
(Rozmarýnek) 

20.10. –třídy SP1, SP2a – 
program připravený ve 
spolupráci se Společností 
pro Fair Trade 
 

Dotazníkový výstup 
žáků – kladné 
hodnocení programu.

jiné   ří
je

n
 

Branný den školy Příprava 2 stanovišť se 
zaměřením na ochranu 
životního prostředí   

 

plánované   
Hořká chuť čokolády 
(Rozmarýnek) 

29.11.- třídy M1, M2, 
MU2 - v programu řada 
herních a aktivizačních 
forem práce 

Velmi emotivně 
působící program, 
jenž vzbudil značný 
ohlas u žáků. 

jiné   
Návštěva a prohlídka 
ekologického 
střediska Veronica 

MU1 - Žáci se seznámili 
s možnostmi ochrany 
přírody a ekologického 
chování v předvánočním 
období. 

 

li
st

o
p
ad

 

 .   
plánované   
Hořká chuť čokolády 
(Rozmarýnek) 

6. 12. –třídy OA1, OA2, 
SP2b – program ve 
spolupráci s Fair Trade 

 

Věnuj svého plyšáka Nebylo realizováno.  
jiné   
Beseda  
(Veronica) 

9. 12. 2010 – MU2 
beseda o problémech 
rozvojových zemí a o 
obchodu Fair Trade 

Beseda byla žáky 
hodnocena kladně p

ro
si

n
ec

 

   
Plánované 
Jedy a léčiva 
z přírody 
(Rozmarýnek) 

 
27. 1. 2011 – třídy P1, 
MU1; o léčivých i 
nepříznivých účincích 
rostlin a živočichů; role 
antibiotik v životě člověka

 
Program byl žáky 
v rámci dotazník. 
průzkumu hodnocen 
vesměs kladně.  

   

L
ed

en
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Návštěva Regiontour 
(BVV) 

27. 1. 2011. – MU2 
Seznámení s národními 
parky a chráněnými 
přírodními oblastmi v ČR 
(v rámci výuky ZEK) 

Kladně hodnocená 
exkurze; získané 
materiály žáky 
využity v rámci 
ročníkové práce 

   
   
plánované   

Coca-colonizace - o 
působení světových 
nadnárodních 
společností; 
(environ. středisko 
Kamenná)  

8. 2. – SP3, M3, OA3 
- herní a diskusní 
aktivity programu 
Společnosti pro Fair 
Trade 

Kladně hodnoceno 
získání nových 
informací o 
problematice 
přitažlivým 
způsobem 

jiné   

ú
n
o
r 

   
plánované   
Exkurze do 
brněnské spalovny 

Nebylo realizováno – 
rekonstrukce spalovny a 
zrušení exkurzí pro 
veřejnost. 

 

jiné   b
ře

ze
n
 

   

plánované   
Školní celoroční 
projekt – Občan 
v demokratické 
společnosti 

Problematika životního 
prostředí – obory M, MU 
a OA 
Problematika životního 
stylu  - obory SP a M 

 

jiné   
   

d
u
b
en

 

   
plánované   
Terénní program 
v Údolí oddechu 
v kohoutovické 
oboře 

květen 2011 – MU2; 
Pozorování a poznávání 
zvěře, rostlin a dřevin. 

Nerealizováno - 
nevhodný termín 
(maturitní zkoušky) 

jiné   

k
v
ět

en
 

Exkurze do 
Moravského 
zemského muzea 

květen 2011 – SP2A,B 
prohlídka expozice 
 

 

plánované   
Návštěva expozice - 
Akvárium na 
Radnické 

Třída – MU2; prohlídka  
s odborným výkladem  

Nerealizováno - 
nevhodný termín 

če
rv

en
 

jiné 
Vyhodnocení práce 
ve šk. roce. 

 
Příprava závěrečné 
zprávy. 
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Výchovné poradenství 
 
Funkce výchovného poradce je rozdělena mezi tři pedagogy, a to na ZŠ, SŠ – 
SOŠ, SOU  a  SŠ – OU. 
Každý z nich řeší odlišnou problematiku vyplývající z věkového a oborového 
rozdělení žáků.   
 
ZŠ 
Cíle: 
 spolupráce s rodiči 
 větší oboustranná spolupráce učiteli 
 spolupráce se speciálně pedagogickým centrem (práce s žáky s IVP, 

doporučení k IVP, doporučení ke studiu na SŠ, spolupráce se SŠ - výběr 
žáků) 

 spolupráce se školami v rámci volby povolání, přechodu žáků na jiné 
školy, přechodu žáků na naši školu 

 řešení problémů žáků (výchovné, výukové, osobní)  
 pomoc při volbě povolání 
 besedy s žáky i rodiči 

Spolupráce: 
 úřad práce (beseda pro žáky deváté třídy – volba povolání) 
 policie ČR (besedy ke kriminalitě, šikaně, trestní odpovědnosti) 
 školní psycholog (volba povolání, problémy žáků, vyšetření) 
 střední školy (besedy, den otevřených dveří) 
 pedagogicko-psychologické poradny (zprávy, žádosti o vyšetření, IVP) 
 úřad péče o dítě (psaní posudků, žádosti o pomoc) 
 vedení školy (propojení činností) 
 preventistka sociálně patologických jevů (řešení problémů žáků) 
 centrum volného času (besedy) 
 internát (akce, problémy, ubytování dětí) 
 rodiče (řešení problémů, volba povolání) 
 učitelé (IVP, nový žáci, problémy s žáky, rodiči) 
 poradenské centrum, Brno, Sládkova 
 

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

 podpora nosných přátelských vztahů ve třídách (stmelovací pobyt na 
začátku školního roku) 

 podpora společensky prospěšných aktivit  
Spolupráce: 
 s vedením školy 
 s výchovnou poradkyní pro OU a drogovou preventistkou 
 s třídními učiteli a vedoucím internátu 
 s učiteli profilových předmětů při zajišťování praxe 
 se školním psychologem, SPC a PPP 
 s veřejně prospěšnými nadacemi a organizacemi (Světluška, 

Tyflocentrum – Bílá pastelka, Brněnské kulturní centrum, Asociace 
výchovných poradců) 

 Pedagogická fakulta  UP Olomouc (exkurze studentů speciální 
pedagogiky, pomoc při realizaci dotazníkových šetření pro závěrečné 
práce) 

 s rodičovskou veřejností 
Nábor: 
 organizace Dne otevřených dveří  
 informace o možnostech 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: 
 možnost individuálních konzultací 
 praktická pomoc při přípravě na přijímací zkoušky na VŠ 
 zajišťování souvislé odborné praxe 
 pohovory s maturanty – příprava na maturitní zkoušky, zvládání stresu, 

techniky učení 
Kariérové poradenství: 
 beseda žáků 4. ročníků s pracovnicí Informačního a poradenského 

střediska pro volbu povolání ÚP (možnosti uplatnění, přijímací pohovor) 
 informace o možnostech studia na VŠ, VOŠ žákům 4. ročníků, možnosti 

studia ZP žáků, přehled dostupných portálů, pomoc s vyplňováním 
přihlášek na VŠ a VOŠ 

 seminář o NSZ společnosti SCIO pro maturanty 
 sledování uplatnění absolventů 

 
SŠ - OU 
 
Cíle: 
 konzultační a poradenská činnost pro žáky, rodiče a učitele 
 vyhledávání žáků s výchovnými a studijními problémy a jejich řešení 
 zprostředkování diagnostiky u školního psychologa 
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 poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších  
poradenských zařízení 

 podpora zdravých vztahů mezi žáky ve třídách (stmelovací pobyt pro 
první ročníky) 

 vyhledávání sociálních partnerů 
Spolupráce: 
 s vedením školy 
 s výchovnou poradkyní pro SŠ a preventistkou sociálně patologických 

jevů 
 s Tyflocentrem 
 se školním psychologem, SPC 
 s třídními učiteli OU 
 se zákonnými zástupci žáků  
 možnost spolupráce s dalšími školskými zařízeními a středisky výchovné 

péče 
Nábory: 
 účast na třídních schůzkách základních škol 
 organizace Dne otevřených dveří ( 18.10. 2010 a 24.1. 2011) 
 prezentace školy na veletrhu středních škol i na dalších sponzorských 

akcích 
Studijní poradenství 
 možnost konzultací pro žáky a rodiče 
 metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy pro problémové žáky 
 poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a 

předpoklady žáků 
 vyhledávání žáků a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání 

vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky 
 zajišťování a zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb 

a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
Kariérové poradenství 
 možnost individuálních konzultací žáků a zákonných zástupců 
 pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového 

rozhodování žáků 
 podávání informací žákům o možnostech jejich uplatnění  

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

daného oboru) 
 koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství  - 

kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi 
zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka 

 předávání informací z oblasti kariérového poradenství pro žáky se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
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Projekty s účastí Evropské unie 
 

Projekt - Nevidím! Mluv se mnou! Znalost jazyků překonává 
bariéry. 

 
Naše škola získala projekt v rámci globálního grantu Rovné příležitosti ve 
vzdělávání v Jihomoravském kraji Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a 
Evropského sociálního fondu – CZ.1.07/1.2.09/03.0004 – Nevidím! Mluv se 
mnou! Znalost jazyků překonává bariéry. Manažerem projektu byl jmenován 
Mgr. Viktor Zálešák. Projekt byl zahájen  28.1.2011 a předpokládaný termín 
ukončení je 30.6.2012. 
 
 V rámci projektu budou pořízeny kompenzační pomůcky na bázi ICT pro 

výuku cizích jazyků - přenosné digitální čtecí přístroje s hlasovým 
výstupem pro nevidomé žáky, přenosné digitální zvětšovací lupy pro 
slabozraké žáky, mobilní multimediální pracoviště pro učitele, mobilní 
interaktivní tabule, apod.  

 Zařízení budou sloužit ke zlepšování organizačních forem výuky cizích 
jazyků a vyučovacích metod podporujících individuální vzdělávání 
studentů včetně e-learningu, s důrazem na mobilitu a variabilitu.  

 Budou vytvořeny studijní materiály pro výuku cizích jazyků v braillově 
písmu a interaktivní studijní materiály . Konkrétně pro jazyk -  anglický, 
německý, ruský a španělský.  

 Pro ověření dosažených jazykových znalostí studentů a podporu 
multikulturní výchovy budou zrealizovány dva zahraniční jazykové 
pobyty studentů na partnerských školách.  

 V rámci zvyšování kompetencí pedagogů budou realizovány kurzy k 
využívání moderních kompenzačních pomůcek.  

 Jazyková výuka bude v rámci projektu rozšířena o volitelné hodiny s 
využitím výše zmíněných kompenzačních pomůcek a materiálů.  

 
Projekt Nová škola 2010 
 
V rámci projektu  čerpání financí z rozpočtu Evropské unie se Základní škola 
zapojila do projektu Šablony do škol. Název projektu je Nová škola 2010 a 
v jeho rámci bude jednak podpořeno vzdělávání učitelů a jednak tvorba 
digitálních učebních materiálů. Celkově bude vytvořeno 10 sad po 60 
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materiálech tak, aby pokryly celý 1. a 2. stupeň školy základní a speciální ve 
vybraných předmětech. Učitelé budou vzděláváni především v oblastech ICT. 
Projekt byl zahájen 1.1.2011 a je rozpočítán do června 2013. 
 
 

Projektové vyučování na střední škole 
   

Projekt – Občan v demokratické společnosti – „politické 
zápolení“. 

 
Během školního roku 2010/2011 probíhal na naší škole výše zmíněný 
projekt, který byl zaměřen na průřezové téma „Občan v demokratické 
společnosti“. Projektu se zúčastnily všechny třídy SOŠ a SOU, kromě 
končících ročníků. Celkem se tedy do projektu zapojilo 12 tříd. Projekt měl na 
starosti Mgr. Viktor Zálešák. 
 
Projekt byl rozdělen do 4 fází 
 Výstava volebních plakátů – konala se dne 15.12.2011 a hodnotiteli byli 

učitelé střední školy.  
 Rozdávání volebních letáků – tato část byla nepovinná a probíhala 

v období od ledna do března roku 2011.   
 Prezentace politických stran – konala se dne 26.4.2011 a jednalo se o 

prezentaci jednotlivých stran a jejich politických programů před všemi 
žáky a učiteli střední školy. Hodnotiteli byli učitelé střední školy.   

 Volby – konaly se v období 2.5.2011 až 6.5.2011. Volili žáci a učitelé 
střední školy.  

 
Projekt byl vyhodnocen ve dvou kategoriích. První vyhodnocení bylo učiněno 
po prvních třech fázích projektu a vycházelo z hodnocení práce jednotlivých 
tříd učiteli střední školy.  
 
Výsledky 

1. místo - SP3 – Hnutí za demokracii ve škole – 19,93 bodu 
2. místo - SP2A – Strana „5P“ – 19,81 bodu 
3. místo - SP2B – Perfektní speciální společenští realisté –  
                           19,16 bodu 
4. místo - SP1 – Sociálně-přátelská strana – 16,99 bodu 
5. místo - MU1 – Práva svobodných občanů – 12,12 bodu 
6. místo - MU2 – Modrá křídla – 11,83 bodu 
7. místo - OA1 – Omega – 10,93 bodu 
8. místo - OA3 – Květinové děti – 9,94 bodu 
9. místo - M1 – Studentská optimistická strana – 9,92 bodu 

    10. místo - OA2 – Politická strana jihomoravská – 8,47 bodu 
    11. místo - M3 – Strana za práva studentů – 7,28 bodu 
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    12. místo - M2 – Svoboda lidu – 6,9 bodu  
 
 
Druhé vyhodnocení spočívalo ve výsledcích voleb, které narozdíl od prvních tří 
fází projektu mohli ovlivnit i žáci svými hlasy.  
 
Výsledky 
1. místo – SP2A – Strana „5P“ – 29,58 % (21 hlasů) 
2. místo – SP3 – Hnutí za demokracii ve škole – 28,17 % (20  
                hlasů) 
3. místo – MU2 – Modrá křídla – 16,90 % (12 hlasů)  
4. místo – SP2B – Perfektní speciální společenští realisté – 8,45 %  
                (6 hlasů) 
5. místo – M2 – Svoboda lidu – 5,63 % (4 hlasy) 
6. místo – MU1 – 4,23 % (3 hlasy) 
7. místo – SP1 – Sociálně-přátelská strana – 2,82% (2 hlasy) 
8. místo – OA1 – Omega – 1,41 % (1 hlas) 
              – OA3 – Květinové děti – 1,41 % (1 hlas) 
              – M3 – Strana za práva studentů – 1,41 % (1 hlas) 
  
Třída M1 – Studentská optimistická strana a třída OA2 – Politická strana 
jihomoravská nezískaly ani jeden hlas. 
 
Volební účast celková – 36,22 % (tzn. volilo 71 ze 196 voličů) 
Volební účast učitelé – 56,76 % (tzn. volilo 21 ze 37 učitelů)              
Volební účast žáci školy – 31,45 % (tzn. volilo 50 ze 159 žáků) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 38

 
 
 
 

Tabulky – výroční zpráva KÚ 

 
 MŠ, ZŠ, SŠ - VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ  A VÝCHOVY  
  
MATEŘSKÉ  ŠKOLY: 

 

    
Mateřská škola    

Počet Počet  
z toho 

předškolního     
tříd dětí věku    

3 20 5    
       

       
Školy v přírodě      
ŠvP Vizovice, 6. – 10.6. – účast 8 dětí MŠ       
              
       
Další aktivity      
odborně vedená canisterapie, muzikoterapie - skupinová i individuální 
forma, rehabilitační péče  
pravidelné aktivity v keramické dílně a ve skleníku ve spolupráci s CVČ 
Lužánky v Brně 
individuální logopedická péče s odbornou supervizí,  
individuální zraková stimulace 

návštěvy divadelních představení divadla Radost, Polárka 

návštěvy koncertů nejen v areálu školy  
podzimní den dobročinných aktivit firmy Motorola v areálu školy,  
vánoční setkání dětí, rodičů a pedagogů v mateřské škole 
den otevřených dveří v mateřské škole 
školní karneval 
průběžné praxe a exkurze studentů středních a vysokých škol se 
zaměřením na speciální pedagogiku  
sezónní pobyty v solné jeskyni 
jednodenní školní výlety – Obora v Kohoutovicích, ZOO Brno, Mariánské 
údolí, Koniklecová přírodní rezervace  
oslavy Dne dětí v areálu školy s pomocí dobrovolníků z firmy AXA 
letní setkání dětí, rodičů a pedagogů v mateřské škole 
účast v soutěži firmy SAKO Se Sméťou za Brno čistější - 1.místo 
účast v soutěži firmy A.S.A. soutěž s panem Popelou ve sběru papíru  
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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 
žáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postižení       
0. 0 0        
1. 1 9 1 9 0 0 
2. 1 7 4 6 1 0 
3. 1 8 2 8 0 0 
4. 1 9 0 9 0 0 
5. 0 0 0 0 0 0 
6. 1 10 2 10 0 0 
7. 1 9 1 9 0 0 
8. 1 8 0 7 1 0 
9. 2 15 2 15 0 0 

celkem 9 75 12 73 2 0 
 
 
Základní škola  - vzdělávání podle vzdělávacího  programu   
16847/96-2 Základní škola  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postižení       
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. 1 10 1 10 0 0 
6. 0 0 0 0 0 0 
7. 0 0 0 0 0 0 
8. 0 0 0 0 0 0 
9. 0 0 0 0 0 0 
10.       

celkem 1 10 1 10 0 0  
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Základní škola - školní vzdělávací program  připravený podle RVP ZV - přílohy  
 upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením  
 
 

Název ŠVP: Veselá škola – šance pro všechny 

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postižení       
0. 0 0        

1.+2. 1 7 0 6 1 0 
3. 0 0 0 0 0 0 

4.+5. 1 7 0 7 0 0 
6. 1 7 0 7 0 0 
7. 1 7 0 7 0 0 
8. 1 9 0 9 0 0 
9. 1 9 2 9 0 0 

celkem 6 46 2 45 1 0  

 

 
 
 
 
Základní škola speciální - školní vzdělávací program  připravený podle  
RVP ZŠS upravující vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením,  
s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více vadami  
 
 

Název ŠVP: Mozaika 

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postižení       
1. 0 2 0 2 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. 0 0 0 0 0 0 
7. 0 0 0 0 0 0 
8. 0 0 0 0 0 0 
9. 0 0 0 0 0 0 

  10. 0 0 0 0 0 0 
celkem 0 2 0 2 0 0 
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Základní škola speciální - školní vzdělávací program Pomocná škola a  
Rehabilitační vzdělávací program pomocné školy 
 
 

Ročník 
Počet 
tříd 

Počet 
žáků 

z toho 
bez 

Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

      postižení       
1.-2. 2 0 0 0 0 0 

2. 0 9 0 8 1 0 
3. 1 5 0 5 0 0 
4. 0 9 0 9 0 0 
5. 0 1 0 1 0 0 

4.-6. 2 4 0 4 0 0 
7. 0 0 0 0 0 0 
8. 0 2 0 2 0 0 
9. 0 0 0 0 0 0 

  6.-10. 1 1 0 1 0 0 
celkem 6 31 0 30 1 0 

 
 
 

 

Školní družina, školní klub 
  

  Počet odd. 
Počet 
žáků 

Školní družina 7 47 
Školní klub 4 31  

  

 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku:        
     
a) v 9.ročníku   24
b) v nižším než 9. ročníku  2
c) pokračují v kurzu k získání základního vzdělání  0
d) pokračují v kurzu k získání základů vzdělání 0
e) přímý pracovní poměr  0
f) invalidní důchod   0
g) neumístění   0
h) přihlášeni a přijati ke střednímu vzdělávání: 
    
  SOŠ, G SOU OU PrŠ  
přihlášených  7 9 10 0  
přijatých 7 9 10 0  
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i) počet žáků, kterým bylo povoleno pokračování v základním  
vzdělávání  
§ 55 odst.2 školského zákona:    

do dvacátého roku věku  
    

1  
do dvacátého šestého roku věku 0   

 

Další aktivity      
Soutěž Braillský klíč  
Dětské muzeum 
Technické muzeum 
Preventivní programy v CVČ Lužánky 
Sportovní soutěže, mistrovství ČR zrakově postižených 
Tmavomodrý festival – škola, Bílý dům 
Koncerty pro veřejnost na Den nevidomých  
Bílá pastelka 
Besedy na úřadech práce 
Besedy s policií, preventivní a dopravní akce 
Knihovna KJM – ucelený celoroční program 
Účast na tvorbě her pro nevidomé 
Zábavní park Bongo 
Interaktivní výstavy v galerii Vaňkovka 
Environmentální aktivity - farma Petroviče, workshopy 
Recyklace a třídění odpadu - praktický seminář  
Soutěž ve sběru papíru Pan Popela, organizovaný sběr  
Ukázky výcviku asistenčních psů 
Dům ekologických aktivit Lipka - série přednášek 
Návštěvy divadel - Polárka, Barka, Radost 
Spolupráce s Tyflocentrem a Tyfloservisem 
Výstava kompenzačních pomůcek s možností zakoupení a proškolení 
Pro žáky individuální péče v oblasti logo, SPU, muzikoterapie, 
canisterapie, rehabilitace 

Dny otevřených dveří na škole 
Žuráň - svět kolem Napoleona 
Programy v Hydrometeorologickém ústavu 
Vánoční a velikonoční dílny 
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STŘEDNÍ ŠKOLY: 
 
Výsledky maturitních zkoušek 

    

Počet žáků 
konajících 
zkoušku 

Prospěli s 
vyznamená

ním 
Prospěli 

    
denní 
forma 0 0 0 

Gymnázi
um 4leté denní forma Gymnázium 

4leté ostatní 
formy 0 0 0  ostatní formy 

Gymnázium 6leté 0 0 0 0 
Gymnázium 
6leté 

Gymnázium 8leté 0 0 0 0 
Gymnázium 
8leté 

denní 
forma 21 1 16 

Ostatní 
obory a 
konzerva
toř denní forma 

Ostatní 
obory a 
konzervatoř 

ostatní 
formy 0 0 0  ostatní formy 

denní 
forma 0 0 0 

Nástavbo
vé 
studium denní forma 

Nástavbové 
studium 

ostatní 
formy 0 0 0  ostatní formy 

celkem 21 1 16  celkem 
 
Výsledky závěrečných zkoušek     

  

Počet 
žáků 

konající
ch 

zkoušku 

Prospěli s 
vyznamená

ním 
Prospěli 

Neprospě
li 

  
2leté obory 6 1 5  0 2leté obory 
3leté obory 18 0 17  1 3leté obory 

celkem 24 1 22 1 celkem 
       
Údaje o přijímacím 
řízení      

Obor 1.kolo - počet Další kola - počet 
Kód Název (forma) přihlášených přijatých přihlášených přijatých 

63-41-M/02 
Obchodní 
akademie 9 6

69-41-L/02 
Masér sportovní 
a rekondiční 11 8

75-41-M/01 Sociální činnost 23 9
69-53-H/01 Rekondiční a 15 11
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sportovní masér 

75-41-E/01 
Pečovatelské 
služby 14 8

31-57-E/01 
Textilní a oděvní 
výroba 7 6

celkem  79        48      

Obor 
Celkem - počet  
(k 31.8.2009) 

Kód Název (forma) přijatých 
zápisové 

lístky 
63-41-
M/02 Obchodní akademie 6 6
69-41-
L/02 

Masér sportovní a 
rekondiční 8 8

75-41-
M/01 Sociální činnost 9 9
69-53-
H/01 

Rekondiční a sportovní 
masér 11 11

75-41-
E/01 Pečovatelské služby 8 8
31-57-
E/01 Textilní a oděvní výroba 6 6

celkem 48 48 

 
 
 
VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY   

Rozhodnutí ředitele Počet 
Dle § 165 z. č. 561/2004 Sb, např.:    

Přijetí k předškolnímu vzdělávání § 34 7 
Přestup žáka ZŠ § 49  18 
Přijetí k základnímu vzdělávání § 46 8 
Odklad povinné školní docházky § 37 2 
Opakování ročníku § 52 0 
Převedení žáka do jiného vzděl. programu 
§ 49 4 
Povolení individuálního vzdělávání žáka § 
18 18 
Povolení pokračovat v základním 
vzdělávání 5 
Přijetí ke vzdělávání ve střední škole 57 
Nepřijetí ke vzdělávání ve střední škole 23 
Přestup žáka SŠ, změna oboru, přerušení, 
uznání vzdělání § 66 18 
Opakování ročníku, nepovolení opakování 
§ 66 13 
Uznání dosaženého uceleného vzdělání § 
66 2 
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Odložení klasifikace § 52 20 
Podmíněné vyloučení a vyloučení žáka § 
31 9 
Zanechání studia na SŠ   13 
Celkem 217  
     
MŠ - Počet nově přijatých 
žáků        
    

Celkem Září 
Během 
roku   

10 8 2   
 
 
 
ZŠ - Počet nově přijatých 
žáků     

 
1. Září 

Během 
roku Z jin. typu šk.* 

Ze stej.typu 
šk. 

1. 15  0     
2. 2 1   
3. 0  1      
4. 0 1    
5. 3  0      
6. 2  1     
7. 0  0     
8. 0  0     
9.  1   0      
10.  0   0      

Celkem  20  4     
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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 přiložených tabulkách. 
 
 
 
Předmětové komise ZŠ 
 
Komise č. 1 základní školy, 1.st. 
 

SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 
27.8.2010 Plán práce na školní rok, rozdělení úkolů 
1. 12. 2010 Příprava pololetních prací, příprava vánočních dílen 
30. 3. 2011 Kontrola a hodnocení pololetních prací,příprava 

velik. dílen, příprava na školu v přírodě 
22. 6. 2011 Hodnocení 2. pololetí a příprava úkolů na příští 

školní rok 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 
3. 9. Dětské muzeum – Příběhy věcí kolem nás 
13. 10. Den Bílé pastelky - den otevřených dveří na škole   
2. 11. Halloweenská diskotéka  
12. 11. Koncert žáků naší školy ke Dni nevidomých 
17. 1.  Beseda s PČR – prevence, nebezpečí únosu, cizí 

lidé, nebezpečí internetu 
15. a 16. 12. Vánoční dílny – ván. zvyky + ozdoby, ve škole  
25. 1.  Anglické zpívání 
14. 2. Dětské muzeum – Koloniál pana Bajzy 
24. 2. Maškarní bál se soutěžemi  
25. 2.  Divadelní představení - 
21. – 25. 3. Týden čistoty 
18. a 19. 4.  Velikonoční dílny – velikonoční zvyky a tradice, 

pečení, zdobení kraslic, ve škole   
29. 4.  Sportování s čarodějnicemi – sportovní dopoledne 

v maskách  
4. 5. Demonstrace ústní hygieny – návštěva mediků  
13. 5. „Tmavomodrý festival“ – koncert ve škole  
2. 6. Oslava Dne dětí s Axou, skákacím hradem a 
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diskotékou, ve škole 
6. – 10. 6.  Škola v přírodě ve Vizovicích - Pravěk 

 
 
 
 
 
 

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

Knihovna Jiřího Mahena  
20. 9. 
21. 9.  
23. 9.  

Projekt „Ruku v ruce“   
5. třída – Jedí hadi trávu? 
4. třída 
2. + 3. třída – Mořské příběhy 

Knihovna Jiřího Mahena  
11. 10.  
12. 10.  
13. 10.  
15. 10. 
19. 10. 
20. 10. 
26. 10. 

Projekt „Ruku v ruce“  
1. třída  
5. třída – Knihovnický maraton 
3.+ 4.  třída - Piráti 
4. +5. třída 
2. třída 
4. třída 
2. třída 

Knihovna Jiřího Mahena  
3. 11. 
4. 11. 
5. 11. 
8. 11. 
9. 11. 
24. 11. 

Projekt „Ruku v ruce“  
1. třída 
2. třída 
4. +. třída 
5. třída 
3. + 4. třída 
4. třída  

Knihovna Jiřího Mahena  
3. 12 
6. 12. 
7. 12. 
8. 12.   
17.12. 

Projekt „Ruku v ruce“   
4. + 5. třída 
5. třída – Jak vznikl svět 
2. + 3. třída - Vánoční skřítek 
4. třída - Kdo je Santa Claus? 
4. třída – Kufr plný  pohádek 

Knihovna Jiřího Mahena  
5. 1.  

Projekt „Ruku v ruce 
1. třída“ – Africké pohádky  

Knihovna Jiřího Mahena  
9. 2. 
15. 2. 

Projekt „Ruku v ruce“   
4. třída 
5. třída – Prstem po mapě 

Knihovna Jiřího Mahena  
2. 3. 
23. 3. 

Projekt „Ruku v ruce“ 
1. třída – Indiánské pohádky 
2. třída – Africké pohádky  

Knihovna Jiřího Mahena
27. 4. 

Projekt „Ruku v ruce“   
4. třída 

28. 4.   Planeta Země 3000 - projekt Čína  -3. - 5. třída 
Knihovna Jiřího Mahena
4. 5.  
17. 5. 

Projekt „Ruku v ruce“   
2. třída - Kapitán Nemo 
5. třída 

Knihovna Jiřího Mahena
1. 6. 
21. 6. 
22. 6. 

 
5. třída 
5. třída 
1. třída 

Divadlo Polárka 
14. 6.  

 
4. třída 
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20. 6.  4. třída 
 
 
 
 
 
Komise č. 2, přírodovědná základní školy 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

29.9.2010 Plán práce, rozdělení úkolů, informace o výuce 
ŠVP, informace o projektovém vyučování 

9.12.2010 Poznatky a výměna zkušeností z dosavadního ŠVP,  
průběžné informace o práci ŠVP od devátých tříd, 
příprava klasifikace za 1. pol. 

31.3.2011 Vyhodnocení prvního pololetí, kontrola 
připravenosti 9. tříd na přijímací zkoušky – 
pohovory, lyžařský kurs pro žáky 7. tříd, 
vyhodnocení individuálních plánů 

16.6.2011 Vyhodnocení druhého pololetí včetně chování žáků, 
zhodnocení úspěšnosti 9. tříd u přijímacích řízení. 

 

AKCE - EXKURZE názvy akcí (stručná charakteristika) 

5.-10.9.2010 Sportovní soustředění pro nevidomé 
14.9.2010 Návštěva speciálního veletrhu škol, 8., 9.A a B 
24.9.2010 Prezentace SŠ v Lužánkách – 8., 9.A a B 
1.10.2010 Úřad práce 9.A a 9.B – výběr škol 
12.10.2010 Sexuální výchova – 8.třída, 9.A, 9.B, Lužánky 
14.10.2010 Hydrometeorologická stanice 9.A + 9.B 
15.10.2010 Den Bílé pastelky – Den otevřených dveří ve škole 
19.-23.10.2010 Akce „Týden čistoty“ – soutěž mezi třídami 
1. – 28.10.2010 Environmentální akce MOBIC 
12.11.2010 Koncert ke dni nevidomých, Výstava 

kompenzačních pomůcek pro nevidomé  
15.11. 2010 Sexuální výchova – 8.třída 
2.12.2010 Fotbalový turnaj na Veslařské 
5.-10.12.2010 Soustředění na běžkách pro zrakově postižené 
13.12.2010 Sexuální výchova – 8.třída 
10.1.2011 Sexuální výchova – 8.třída 
24.1.2011 Den otevřených dveří na SŠ, 8.tř., 9.A+9.B 
25.-29.1.2011 Sjezdové lyžování zrakově postižených žáků 
8.2.2011 Akce Bezpečný internet „Honza na síti“ 6.,7.,8.,9.A, 

9.B 
10.2.2011 Hydrometeorologická stanice 9.A + 9.B 
12.-18.2.2011 Kurz lyžování sedmých tříd 
14.2.2011 Sexuální výchova – 8.třída 
7.3.2011 Sexuální výchova – 8.třída 
28.3.2011 Týden čistoty - soutěž 
5.4.2011 Projekt Zdravá výživa“ 
6.4.2011 Step pro nevidomé 
14.4.2011 Mistrovství ČR v plavání - nevidomí 
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12.5.2011 Turnaj ve fotbale se ZŠ Veslařská 
13.5.2011 Koncert – Tmavomodrý festival 
AKCE - EXKURZE názvy akcí (stručná charakteristika) 

1.6.2011 Testy všeobecných znalostí 6.-9. třídy ZŠ 
2.6.2011 Mezinárodní cen dětí 
20.-24.6.2011 Sportovní dny Opava 

Komise č. 3, humanitní základní škola    

SCHŮZKY - termíny  náplň schůzek  
2.9.2010  Plán práce, rozdělení úkolů, tématické plány , 

informace o IVP, spolupráce s knihovnou J. Mahena, 
příprava na Brailský klíč  

3.12.2010 Příprava pololetních písemných prací, domluva na 
hospitacích, vzájemné informace  

28.3.2011  Hodnocení 1.pololetí, požadavky na nákup nových 
učebnic,  kontrola přípravy na přijímací zkoušky a 
Tmavomodrý festival 

24.6.2011  Hodnocení 2.pololetí, stanovení úkolů pro příští 
období, diskuse o projektech  

 
AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

 
Září 2010 

 

 

Říjen 2010 

  

 

 

 

 

 

Listopad 2010 

 

 

Média a informace - pořad v KJM - 6.-
9.ročník,prezentace uměleckých SŠ 

Bongo -  6. + 7. roč. 

Knihovnický maraton -  K JM 

Braillský klíč - školní kolo 

Návštěva; úřadu práce- 8. + 9. roč. 

Expozice a výstava v pavilónu Anthropos 

Památky města Brna 

Výstava kompenzačních pomůcek pro nevidomé 

Návštěva SŠ  

Den nevidomých - koncert 

Braillský klíč - celostátní kolo Praha 

Návštěva KJM 
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Prosinec 2010 

 

Leden 2011 

 

Únor 2011 
 
Duben 2011 
 
Květen 2011 
 
 
 
 
 
 
Červen 2011        

Mýty a Bible - KJM 

Kdo je Santa Claus ? -  KJM  

Terakotová armáda - výstava 

Řešení konfliktů - PC Sládkova - 9. roč. 

Honza na síti - KJM 

Evropa známá - neznámá - KJM 

Ruku v ruce - KJM 

Tmavomodrý festival – koncert 

Žijeme Londýnem - edukační program k OH Londýn 
2012 -6.+7. r. 

Po stopách Napoleona - Žuráň - 8. roč. 

Branný den 

Den dětí 

KJM - integrační program se ZŠ Husova 

   

EXKURZE (název, 
termín)  

třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

 7. 9. 2010 

1. 10. 2010 

26. 10. 2010 

26. 10. 2010 

21. 10. 2010 

31. 1. 2011 

17. 6. 2011                   

 Zábavní park Bongo - 6.+ 9. roč. - Hájková, Miksová 

Úřad práce - 8. + 9. roč. - Miksová 

Památky města Brna - 7. roč. - Bokočová 

Pavilon Anthropos - 6. + 9. roč. - Hájková , Miksová 

Výstava kompenzačních pomůcek - třídní učitelé 

Výstava Terakotová armáda - Miksová, Bokočová 

Historická exkurze Žuráň - 8. roč. - Miksová 

 
Komise č. 4 základní školy praktické 
 

SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 
27.8.2010 Plán práce na školní rok, seznámení se s Pokynem 

řed. školy pro práci PK 
1. 12. 2010 Příprava pololetních prací, organizace vánočních 
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dílen, požadavky na nákup pomůcek  
30. 3. 2011 Kontrola a hodnocení pololetních prací, organizace 

velik. dílen, požadavky na učebnice a PS, příprava 
školy v přírodě 

22. 6. 2011 Hodnocení 2. pololetí, organizace rozmístění tříd na 
příští školní rok, požadavky na údržbu 

 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 
3. 9. Dětské muzeum – Příběhy věcí kolem nás 
6.9. PČR – Prevence a bezpečnost IX.Z 
8. 10. Úřad práce VIII.+ IX.Z 
13. 10. Den Bílé pastelky - den otevřených dveří na škole   
2. 11. Halloweenská diskotéka  
12. 11. Koncert žáků naší školy ke Dni nevidomých 
17. 1.  Beseda s PČR – prevence, nebezpečí únosu, cizí 

lidé, nebezpečí internetu 
15. a 16. 12. Vánoční dílny – ván. zvyky + ozdoby, ve škole  
24.1. Návštěva SŠ – Den otevř. dveří IX.Z 
25. 1.  Anglické zpívání 
14. 2. Dětské muzeum – Koloniál pana Bajzy 
24. 2. Maškarní bál se soutěžemi  
25. 2.  Divadelní představení – Humor v dětských 

pohádkách 
21. – 25. 3. Týden čistoty 
18. a 19. 4.  Velikonoční dílny – velikonoční zvyky a tradice, 

pečení, zdobení kraslic, ve škole   
29. 4.  Sportování s čarodějnicemi – sportovní dopoledne 

v maskách  
4. 5. Demonstrace ústní hygieny – návštěva mediků  
13. 5. „Tmavomodrý festival“ – koncert ve škole  
2. 6. Oslava Dne dětí s Axou, skákacím hradem  

a diskotékou, ve škole 
6. – 10. 6.  Škola v přírodě ve Vizovicích - Pravěk 
20.6.  Den s policií 
27.6. Branný den 

 
 

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

Knihovna Jiřího Mahena  
21. 9.  
22. 9.  
24. 9. 

Projekt „Ruku v ruce“   
VI.Z – O cestování 
IV.,V. + VII.Z  – Prstem po mapě 
VIII.+ IX.Z – Prstem po mapě 

Knihovna Jiřího Mahena  
6. 10.  
15. 10.  
20.10. 
26. 10. 

Projekt „Ruku v ruce“  
I.+ II.Z  Opička Rozárka 
IV.,V. + VII.Z  – Africké pohádky 
IV.,V. + VII.Z  – Indiánské příběhy 
VIII.+ IX.Z – Indiánské příběhy 

Knihovna Jiřího Mahena  
1.11. 
3. 11. 
4. 11. 

Projekt „Ruku v ruce“  
VIII.+ IX.Z – ukončení 1. cyklu projektu (beseda) 
I.+ II.Z - Pohádky 
VI.Z – Jak vznikl svět 
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5. 11. 
10. 11. 
24. 11. 
26.11. 

IV.,V. + VII.Z  – Dobrodružství z vesmíru 
IV.,V. + VII.Z  – Prstem po mapě 
VI.Z – Mýty a báje 
VIII.+ IX.Z – Evropa známá a neznámá 

Knihovna Jiřího Mahena  
5. 1.  

Projekt „Ruku v ruce 
I.+ II.Z – Africké pohádky  

Knihovna Jiřího Mahena  
8. 2. 
9. 2. 
23.2. 
25.2. 
25.2. 

Projekt „Ruku v ruce“   
VIII.+ IX.Z – Bezpečný internet 
VI.Z – Vesmír 
IV.,V. + VII.Z – Kapitán Nemo 
VIII.+ IX.Z – Prstem po mapě 
IV.,V. + VII.Z – Potopení Titanicu  

Knihovna Jiřího Mahena  
2. 3. 
4. 3. 
25.3. 

Projekt „Ruku v ruce“ 
I. + II.Z – Indiánské pohádky 
IV.,V. + VII.Z – Evropa známá a neznámá 
IV.,V. + VII.Z  – Prstem po mapě 

Knihovna Jiřího Mahena
27. 4. 
29.4. 

Projekt „Ruku v ruce“   
VI.Z –  Světové puzzle 
VIII.+ IX.Z – Příběhy hvězdné oblohy 

28. 4.   Planeta Země 3000 - projekt Čína  - 4. - 9. třída 
Knihovna Jiřího Mahena
6. 5.  
27. 5. 

Projekt „Ruku v ruce“  
 IV.,V. + VII.Z  – Jak vznikl Vesmír 
VIII.+ IX.Z - Evropské puzzle 

Knihovna Jiřího Mahena
17.6. 
22. 6. 
22.6. 
24.6. 

Projekt „Ruku v ruce“ 
IV.,V. + VII.Z  – Evropské puzzle 
I.+ II. Z - Mořské dobrodružství 
IV.,V. + VII.Z  – Světové puzzle 
VIII.+ IX.Z – Světové puzzle 

 
 
Komise č. 5 základní školy, pomocná školy 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

27. srpna 2010 - společná příprava plánu práce 
- DVPP bude zaměřeno na oblast zdravotní 

tělesné výchovy a oblast čtenářské a 
informační gramotnosti žáků 

- možnosti využití webových stránek školy pro 
lepší prezentaci ZŠS (zjistí paní zástupkyně 
Pelikánová) 

- paní zástupkyně Pelikánová nabídne 
vychovatelům možnost navštívit třídy ZŠS 
(informace o žácích zejména pro páteční 
služby) 

8. září 2010 
 

- schválení osnov pro předmět „Hra na flétnu“ 
- informace paní zástupkyně Pelikánové – 

webové stránky školy se nebudou 
z finančních důvodů nyní upravovat 

- exkurze vychovatelů ve třídách ZŠS bude 
16. září 2010 

- informace paní učitelky Šebelové o ŠVP 
20. října 2010 - příprava vánoční besídky 
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 - tvorba zásobníků metodických materiálů 
- doplnění knihovny o odbornou literaturu a 

materiály na rozvoj grafomotoriky 
12. ledna 2011 - seznámení s novými učebními pomůckami  

- příprava pololetní klasifikace 
- informace ze vzájemných hospitací 
- prezentace z kurzu „Přehled používaných 

metod čtení a psaní v základní škole 
speciální“(P. Doskočilová, M. Simandlová) 

9. února 2011 
 

- příprava „Týdne otevřených dveří“ pro 
pedagogy všech stupňů školy (11. – 15. 
dubna 2011)    

9. března 2011 - informace pí. zástupkyně Pelikánové - pro 
příští šk.rok nejsou zapsáni noví žáci 

- požadavky na pomůcky pro příští školní rok 
– z finančních důvodů jen nezbytné 

- vypracování seznamu pomůcek, které by 
mohly být pořízeny z případných 
sponzorských darů 

13. dubna 2011 
 

- příprava společné exkurze učitelek ZŠS a 
paní ředitelky ve třídách ZŠS  

- příprava šk. roku 2011/12 – zakoupení 
nových stavebnic a výroba zvětšených 
jednořádkových písanek 

19. května 2011 
 

- exkurze učitelek a paní ředitelky ve třídách 
ZŠS a její vyhodnocení 

- informace z kurzu „Sexuální výchova lidí 
s mentálním postižením“ (D. Humpolíková, 
L. Kolínková) 

- vyhodnocení „Týdne otevřených dveří“ – 
přišly se podívat pouze 2 kolegyně z 1. 
stupně ZŠ 

- požadavky pro příští školní rok 
16. června 2011 - informace ze vzájemných hospitací 

- informace z kurzu „Genetická metoda čtení 
a psaní“(I. Bládková, H. Ryšavá) 

- zpracování a schválení závěrečné zprávy  
 
 
Komise č. 1 střední školy 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

30. 8. 2010 projednání ročního plánu práce PK; příprava 
tématických plánů; metodická pomoc 
neaprobovaným vyučujícím; učební texty; informace 
o nové maturitě; příprava a spolupráce při tvorbě 
ŠVP pro obor SP; ČJ – domluva povinných 
písemných prací; návrh úpravy školního katalogu 
četby k maturitě plán akcí, exkurzí aj. aktivit 
předmětové komise 

30. 11. 2010 vyhodnocení plnění tématických plánů; návrh na 
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úpravu výuky CJL v nových ŠVP; postupná příprava 
maturitních otázek; upřesnění průběhu a termínů 
akcí; kontrolní a hospitační činnost; školní projekt 
Občan v demokratické společnosti 

20. 1. 2011 schůzka vyučujících ČJL – koordinace přípravy 
pracovních listů k ústním maturitním zkouškám 

13. 4. 2011 návrhy na úpravu, příp. změnu ŠVP; kontrola 
přípravy pracovních listů k maturitní zkoušce; 
zhodnocení hospitační činnosti; zhodnocení průběhu 
soutěžní přehlídky mluveného projevu 3. ročníků; 
plnění tématických plánů; ve spolupráci s vedoucím 
školního projektu – domluva hodnotících kritérií 
s ohledem na jazykový projev žáků 

8. 6. 2011 vyhodnocení příprav a průběhu nového typu 
maturitních zkoušek v ČJL; zhodnocení akcí 
pořádaných členy PK; diskuse ke školnímu projektu 
Občan v demokratické společnosti; termíny 
odevzdání prací k archivaci; vyhodnocení plnění 
tématických plánů a opatření v případě jejich 
nesplnění; závěrečné zhodnocení práce předmětové 
komise ve školním roce 2010/11  

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

hudební vystoupení 
16.9.2010 

Hudební vystoupení v Chrlicích 
(Mgr. V. Svobodová) 

školní poznávací 
zájezd 
20. – 24. 9. 2010 

Školní poznávací zájezd do Londýna s návštěvou 
nejvýznamnějších míst a historických památek 
města; ubytování žáků v anglických rodinách; účast 
19 žáků (ved. PaedDr. I. Svobodová, Mgr. M. 
Doleželová) 

Pěvecká soutěž 
4. 11. 2010 

Účast žáků pěvecké skupiny Band(a) v pěvecké 
soutěži Chrlický slavík (Mgr. V. Svobodová) 

hudební vystoupení 
3. 12. 2010 

Vánoční vystoupení skupiny Band(a) na Staré radnici 
(Mgr. V. Svobodová) 

divadelní představení 
7. 12. 2010 

Lakomec – Mahenovo divadlo – večerní představení; 
účast – 13 žáků maturitních oborů; na představení 
kladný ohlas žáků (PaedDr. I. Svobodová) 

beseda 
12. 1. 2011 

Beseda na téma Migrace a azylová politika státu pro 
třídy SP3 a SP4 – beseda proběhla na SŠ  
(Mgr. K. Koudelková) 

divadelní představení 
27. 1. 2011 

Revizor (Mahenovo divadlo)- večerní představení 
účast – 16 žáků; představení mělo velký ohlas, 
zejména byly kladně hodnoceny herecké výkony 
(PaedDr. I. Svobodová) 

Hudební vystoupení 
11. 2. 2011 

Hudební vystoupení na školním plese 
(Mgr. V. Svobodová) 

Soutěž 3. ročníků 
24. 2. 2011 

Soutěžní přehlídka 3. ročníků SOŠ v mluveném 
projevu – žáci si vybrali, samostatně zpracovali a 
přednesli před publikem téma ze společenskovědní 
oblasti; (Mgr. J. Gurková, PaedDr. I. Filipi) 

Literární soutěž  
30. 3. 2011 

Účast v literární soutěži O cenu F. Venclíka (Mgr. V. 
Svobodová 
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Pěvecká soutěž 
16. 5. 2011 

Účast v pěvecké soutěži Začarovaná písnička v Opavě 
(Mgr. V. Svobodová) 

Hudební vystoupení 
19. 5. 2011 

Hudební vystoupení pro firmu Stappa 
(Mgr. V. Svobodová) 

Hudební vystoupení 
8. 6. 2011 

Hudební vystoupení skupiny Band(a) pro klienty ÚSP 
v Chrlicích 

 

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

Salesiánské středisko 
mládeže 
19. 10. 2010 

SP3 – seznámení s provozem centra volného času 
pro mládež; v rámci výuky SOPE 
Mgr. K. Koudelková 

Domov pro osoby se 
zdravotním postižením 
v Řečkovicích - Tereza 
5. 10. 2010 

SP2A,B, SP3, SP4 – seznámení s provozem a náplní 
činností zařízení pro mentálně retardované klienty 
od 3 - 26 let; Mgr. J. Gurková 

SOS dětská vesnička 
Medlánky 
16. 11. 2010 

SP2B – SOPE – seznámení s problematikou a 
posláním SOS dětských vesniček; 
Mgr. K. Koudelková 

SOS vesnička v Brně 
10. 12. 2010  

SP2A – v rámci výuky SOPE; žáci byli formou 
přednášky a následné besedy seznámeni s typy 
náhradní rodinné péče a s chodem SOS vesničky - 
Mgr. J. Gurková 

Soud - 13. 1. 2011 SP4 - náslech u městského soudu - Mgr. Prokeš  
Soud – 19. 1. 2011 M4 – náslech u městského soudu – Mgr. Prokeš 
Soud – 17. 2. 2011 SP4 - náslech u městského soudu - Mgr. Prokeš 
Návštěva výstavy 
10. 3. 2011 

M2, MU1 – návštěva interaktivní vzdělávací výstavy 
„Poznávej se“; zaměřeno na poznání, jak fungují 
naše smysly a lidské tělo (Mgr. A. Dobšíková) 

Beseda v Eurocentru  
2. 5. 2011 

SP3 – beseda o programech EU pro mládež a 
možnostech pracovního uplatnění v zemích EU; o 
funkci institucí EU a aktuálních problémech 
rozšiřování EU; PhDr. R. Kupsová 

Exkurze do Prahy 
15. – 17. 5. 2011 

SP2A – literárně – dějepisná  exkurze do Prahy; 
Mgr. V. Svobodová 

Exkurze po Brně  
17. 5. 2011 

SP1 – prohlídka památek m. Brna – v rámci výuky 
VYV; Mgr. A. Dobšíková 

Anthropos  
květen 2011 

TP1 – prohlídka expozice s výkladem (v rámci 
ESPV); Mgr. V. Svobodová 

Exkurze po Brně 
9. 6. 2011 

MU1 – seznámení s významnými brněnskými 
osobnostmi a jejich působením v Brně (OBV); 
PaedDr. I. Svobodová 

Soud – 9. 6. 2011 OA3 - náslech u městského soudu - Mgr. Prokeš 
Mahenova knihovna  
13. 6. 2011 

MU1 – prohlídka jednotlivých oddělení knihovny a 
seznámení s jejich činností; PhDr. T. Rašková 

Mahenova knihovna + 
Evropské centrum 
29. 6. 2011 

M1 – seznámení s činností Evropského centra a 
možnostmi využití při studiu; prohlídka 
jednotlivých oddělení knihovny, včetně oddělení 
hudebního; PaedDr. I. Svobodová 
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Komise č. 2 SŠ – přírodovědná 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

2. 9. 2010 Zahájení činnosti předmětové komise, nastíněn plán 
činností ve školním roce 2010/2011 

29. 11. 2010 Příprava školního projektu „Občan v demokratické 
spolenosti“, kontrola podkladů pro výuku, 
vyhodnocení náhledů a hospitací, kontrola odchylek 
od tematických plánů a jednotného hodnocení 
písemných prací,  

10. 3. 2011 Školní projekt, plánování školních soutěží, příprava 
praktických maturitních zkoušek, kontrola 
dodržování tématických plánů 

6. 6. 2011 Zhodnocení činnosti PK, významné akce za PK 
 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

4. 11. 2010 4. ročník soutěže v psaní na klávesnici pro zrakově 
postižené v Praze (Gymnázium a SOŠ pro zrakově 
postižené v Praze, Radlická ul.), účastnilo se 5 žáků - 
Ing. Smejkalová 

26. 11. – 27. 11. 2010 Veletrh středních škol -  Ing. Benda 
3. 3. 2011 Veletrh fiktivních firem Boskovice, účastnila se třída 

OA 3, celkem 8 žáků – Ing. Benda 
14. 3. 2011 Celostátní soutěž Finanční gramotnosti 
29. 3. – 31. 3. 2011 Veletrh fiktivních firem v Praze, účastnila se třída 0A 

2, celkem 7 žáků – Ing.  Benda 
7. 6. – 9. 6. 2011 Školní kolo soutěže Psaní na klávesnici, účastnilo se 

celkem 67 žáků – Ing. Smejkalová 
 

EXKURZE (název, 
termín) 

třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

Duben 2011 
 
 
Květen 2011 
 
Červen 2011 

Lihovar Jelínek ve Vizovicích – Mgr. Maarová 
 
EUROPA DIRECT, informační středisko EU – PhDr. 
Kupsová 
 
Technické muzeum – Mgr. Maarová 

 
Komise č. 3 střední školy – zdravovědná 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

30.8.2010 Roční plán práce předmětové komise, plán práce, 
rozdělení úkolů, informace o tvorbě ŠVP, informace a 
práce na projektovém vyučování, zajištění šesti 
pracovišť na ODV, zajištění exkurzí na celý školní 
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rok, vybírání finančních prostředků na masážní 
prostředky, plavání a bruslení, příprava lyžařského 
výcvikového kurzu (LVK) 

4.11.2010  Příprava závěrečných učňovských zkoušek, informace 
o profilové části maturitní zkoušky, domluva 
pracovišť na odbornou souvislou praxi maturitních 
masérů 2. – 4. ročníku, účast oboru M a MU na BVV 
– výstava Medical Fair, příprava branného dne a LVK 

8.3.2011   Řešení absence žáků na odborných praxích – obory 
MU, zhodnocení LVK 2011, průběžné informace o 
práci na ŠVP, informace o připravovaných akcích, 
příprava maturit a JZZ 2011 oboru M a MU, návrh 
na změnu odborného pracoviště u masérů 

8.6.2011 Vyhodnocení druhého pololetí včetně vyhodnocení 
výsledků maturitní a učňovské zkoušky, vyhodnocení 
sportovních her pro zrakově postižené, opravné 
termíny žáků, kteří neuspěli u maturit nebo JZZ 

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

20.10.2010 Odborná Exkurze – Lázně Lednice 
19.10.2010 Veletrh Medical Fair 
29.3.2011  Odborná exkurze – vodoléčba NMB 
22.9.2010 Přebor středních škol v atletice 
11.10.2010 Branný den 
11.11.2010 Přebor středních škol v šachu 
19.-25.2.2011 Lyžařský kurz - Benecko 
15.–17.4.2011 Mistrovství ČR v šachu zrakově postižených - Brno 
10.5.2011 Malá kopaná 
19.5.2011 Sportovní den 
9.–12.6. 2011 Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou 

mládež - Praha 
 
Komise č. 4 střední školy - OU 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

31.8.2010 roční plán práce předmětové komise 
rozdělení žáků oboru Pečovatelské práce do skupin 
tématické plány 
výukové problémy žáků zapisovat do sešitu ve 
sborovně, spolupráce škola - internát 
výchovné problémy žáků řešit s výchovnou poradkyní 
Ing. E. Štefkovou 
příprava textů pro nevidící žáky 
naplánování celoročního projektu pro OU 
plán exkurzí 
proplácení pracovních oděvů pracovníkům 
práce na ŠVP pro obory Tkalcovské a Pečovatelské 
práce 
veškerá výuka oboru Pečovatelské práce a Tkalcovské 
práce je na základní škole 

16.11.2010  dodržovat dozory na chodbách 
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sjednocení pololetní klasifikace 
bezproblémový průběh praxí 
schválené otázky k závěrečným zkouškám oborů 
Pečovatelské práce a Tkalcovské práce 
žáci začali pracovat na svých projektech – „Normální 
je nekouřit“ 
Práce na ŠVP pro obory Tkalcovské a Pečovatelské 
práce 

23.3.2011   stanovení komise pro přijímací zkoušky pro šk. rok 
2011/2012 (předseda: PhDr. Renáta Kupsová, 
členové: PhDr. Lenka Kodymová, Mgr. Kateřina 
Koudelková a Ing. E. Štefková)       
příprava žáků P3 a TP2 k závěrečným zkouškám 
kontrola způsobu práce se zrakově postiženými žáky 
ve výuce 
kontrola zápisů a třídních knih   
dokončující práce na ŠVP oborů Tkalcovské a 
Pečovatelské práce 

8.6.2011 hodnocení praxí (od příštího školního roku ukončení 
praxe v Černovicích – bude probíhat úklid na ZŠ) 
plnění plánovaných exkurzí 
připravenost žáků na závěrečné zkoušky 
vyhodnocení projektového dne 
ukončení práce na ŠVP oborů Tkalcovské a 
pečovatelské práce 
od šk. roku 2011/2012 – 1. ročníky začínají výuku 
dle ŠVP 
návrhy na projekt pro příští šk. rok 
upozornění pro vyučující praxí – důsledné dodržování 
převlékání žáků i sebe!!! 
Informace o jednotné závěrečné zkoušce pro 
pečovatele – J. Gurková 

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

25.10.2010 Exkurze v Domově pro seniory na ulici Nopova - 
instruktážní film o zařízení a prohlídka 
společenských prostor zařízení pro seniory 

15.11.2010 Exkurze – Doléčovací a rehabilitační zařízení FN u sv. 
Anny – seznámení s provozem 

16.12.2010 Vánoční trhy – prodejní výstava textilních a oděvních 
výrobků 

25.1.2011 Nojmánek – centrum sociálních služeb – seznámení 
s provozem domova pro osoby se zdravotním 
postižením 

27.1.2011 Výukový program v Rozmarýnku – „Jedy a léčiva 
z přírody“ 

3.2.2011 Exkurze – Fond ohrožených dětí Klokánek – občanské 
sdružení na pomoc týraným, zanedbávaným a 
sociálně ohroženým dětem 

3.3.2011 Výstava – „Koloniál u pana Bajzy“ – historie obchodu 
a obchodování 

8.3.2011 Výstava v Poličce – „Šaty dělají člověka“ – prvotní 
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počátky tkaní, získávání vláken, ukázka původních 
stavů na tkaní 

29.3.2011 Úřad práce – možnost uplatnění se v oboru 
pečovatelství 

5.4.2011 SUPŠ Brno – seznámení s ruční tkalcovskou dílnou a 
dílnou na výrobu konfekce 

12.4.2011 
 

Beseda s policejním radou – kriminalita mladistvých 

13.4.2011 Mobitex – BVV – seznámení se s nejnovějšími 
bytovými doplňky, vybavením kuchyní, obýváků i 
zahrad. Důležité byly zejména bytové textilie, 
prostírání, ubrusy, závěsy apod. 

19.4.2011 
 

Středisko pečovatelské služby – nabízené služby 
klientům: terénní péče, středisko osobní hygieny, 
rozvoz obědů, centrum denních služeb, domy 
s pečovatelskou službou 

27.4.2011 Akce policie – zásahová jednotka, ukázky cvičení psů 
4.5.2011 
 

Zámeček Střelice – domov pro osoby se zdravotním 
postižením – prohlídka rehabilitačního centra, 
chráněných dílen 

17.5.2011 Beseda – sexuální výchova – výchova k rodičovství 
17.5.2011 Expozice – „Tapisérie z Bayeux“ – Špilberk 
19.5.2011 Projektový den na OU – „Normální je nekouřit“ – 

prezentace celoroční práce žáků na dané téma 
19.5.2011 TZÚ – Brno – parametry textilních materiálů, 

certifikace textilních a oděvních výrobků 
23.5.2011 Moravská gobelínová manufaktura – ruční tkaní 

klasických gobelínů a uměleckých tapisérií. Odborně 
restaurují a čistí historické textilie 

 

Komise č. 5 střední školy – jazyková 
 
SCHŮZKY - termíny náplň schůzek 

 Srpen - září 2010 plán činnosti, nastavení pravidel pro hodnocení 
písemných prací, specifika práce s žáky s SVPU, 
informace o aktivitě CISKOM, informace o MAG´ 10, 
výuka dle ŠVP u oboru OA, M, MU 

Říjen 2010 Kontrola přípravy hodnotitelů k PP a ÚZ i PUP 
(studium, certifikace), zkušenosti z MAG´10, 
podrobnosti k tvorbě pracovních listů pro ústní část 
MZ 

Prosinec 2010 schválené zadání pro 3. část pracovních listů pro 
všechny jazyky, konkretizace úkolů pro přípravu 
maturitních listů, rozdělení do 2 částí, strategie 
přípravy k maturitě, příprava pololetních prací 

Únor 2010 diskuse ke 3. části pracovních listů, kontrola 
připravenosti v jednotlivých jazycích 

Březen 2011  příprava žáků k maturitní zkoušce, pracovní listy 3. 
části kompletace, příprava listů z AJ ve verzi pro 
Braill a zvětšené písmo, domluva proškolení učitelů 
AJ pro práci s Braillskou tiskárnou 

červen 2010 Zhodnocení práce; zkušenosti ze státní maturity a 
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jejich využití ve výuce, možnost výjezdu žáků do 
Velké Británie a Německa v rámci projektu Nevidím, 
mluv se mnou 

 

AKCE - data názvy akcí (stručná charakteristika) 

19.12. 2010 
 
 
27.1.2011 
 
 
květen a červen 2011 
 
 
září 2010 – duben 
2011 
 
 
 
 
 
 
Leden – duben 2011 

Návštěva anglického divadla  představení Like the 
Flinstones – zajistila Doleželová a Šindelářová  
 
Účast OA3 na prezentaci projektu EKO gymnázia 
Ruština znovu a nově ve Bankovce 
 
seznámení s anglickou a ruskou kinematografií – 
filmy v originále  
 
školení CISKOM – certifikace vyučujících ANJ, NEJ a 
RUJ – hodnocení písemných prací, hodnocení ústní 
zkoušky a hodnocení žáků s PUP (vyučující získaly 
odpovídající certifikáty a tak byl zajištěn průběh 
maturitní zkoušky, problém vznikl pouze v NEJ díky 
dlouhodobé nemoci p. Libusové) 
 
příprava 3. části pracovních listů pro ústní maturitní 
zkoušku. Konzultace s Cermanem o způsobu 
prezentace 2. části pracovních listů (obrázky) pro 
zrakově postižené žáky 

 

EXKURZE (název, 
termín) 

třída / charakteristika exkurze / garant exkurze 

odloženy Očekáváme velký zájem o exkurze v rámci projektu 
v příštím šk. roce  
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Speciálně pedagogická péče 
 
Podle upravených učebních plánů pro školy samostatně zřízené pro žáky se 
zdravotním postižením zařazuje škola předměty speciální péče. 
Vzhledem k zaměření naší školy na zrakově postižené žáky zahrnujeme do této 
péče  
 Prostorovou orientaci a samostatný pohyb zrakově  postižených 
 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 žáků:13 ze ZŠ, 12 ze SŠ 
 
Hodnocení prostorové orientace pro ZŠ a SŠ: 
Výuka byla organizována ve spolupráci s vedením školy, speciálně 
pedagogickým centrem, třídními učiteli, učiteli jednotlivých předmětů a 
vychovateli. Prostorová orientace probíhala individuálně podle rozvrhu, 
převážně 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 žáků. 
Výuka u žáků prvního stupně a praktické školy byla především zaměřena na 
prostorovou dislokaci a orientaci po budově školy a internátu, pohyb v areálu 
a nejbližším okolí školy. 
Žáci 2. stupně nacvičovali trasy v městském provozu - na Mendlovo náměstí, 
Nové sady - přestup, Hlavní nádraží,  do místa bydliště. Zaměřili jsme se na 
orientaci na mimoúrovňové křižovatce v Pisárkách. Žáci se seznamovali 
s rozmístěním zastávek MHD, učili se využívat ozvučené přechody a vyznačení 
trasy reliéfní dlažbou. Učili se samostatně cestovat v prostředcích MHD. Pro 
žáky SŠ byla výuka přizpůsobena individuálním potřebám žáků. Kromě 
pravidelných tras žádali o vysvětlení a naučení cest pro jednorázovou akci. 
 
2. logopedická péče 
přepočtený počet pracovníků: 1 
počet zařazených žáků: 30 
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hodnocení logopedické péče: 
Do hodin logopedické péče docházelo ve školním roce 2010/2011 celkem 30 
žáků. Ke konci 1. pololetí ukončil docházku žák Lukáš  Andrysík (nezájem, 
špatná docházka) a nově byl zařazen František Kadlík (neurotické projevy ve 
výslovnosti). 
Náprava řeči byla zaměřena na odstraňování vad výslovnosti – dyslálie – a 
rozvíjení řeči po stránce formální a obsahové u žáků s kombinovanými 
vadami. U žáků s neurotickými projevy především na dechová cvičení a 
rytmizaci řeči.  
Nejlépe pracovali tito žáci: Martina Růžová, Josef Loula, Anna Bínová.  
Ke konci školního roku ukončí docházku Josef Loula, Martina Růžová, Jana 
Gajdošová, Veronika Bangová, Mária Surmáková, a žáci pomocné školy. Ti 
vzhledem ke snížení počtu hodin vyučující.  
 
 
3. speciální péče 
Do hodin speciální péče bylo zařazeno celkem 5 žáků. Vrabcová a Hájek se 
učili psaní na počítačové klávesnici. Hájek v podstatě zvládl psaní všech 
písmen. Vrabcová pracovala pomalu a nezvládla tolik učiva, kolik by 
potřebovala k práci s počítačem.  
Žáci Mareš, Holíková a Vrabcová pracovali individuálně podle požadavků 
vyučujících: matematické zápisy, procvičování čtení, tyflografika, práce 
s pomůckami, např. kalkulátorem, atd. U Vavrekové jsme se zaměřili na 
nácvik čtení a psaní bodového písma, ale vzhledem k velké absenci se 
nepodařilo dosáhnout výraznějšího zlepšení.  
 
 
4. nápravy SPU 
přepočtený počet pracovníků: 
počet zařazených žáků: 20 na 1.st., …na 2.st. 
 
hodnocení péče: 
Reedukaci dyslektických, dysgrafických, dysortografických a dyskalkulických 
potíží ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo celkem 20 žáků. Spolupráce 
s třídními učitelkami a školním psychologem byla výborná. Na základě 
odborné diagnostiky byly plánovány a využívány vhodné reedukační 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 žáci s hraničním nadáním.  
Reedukační péči na 1. stupni ukončilo 6 žáků. V Nápravě SPU budou 
pokračovat dvě žákyně. Podrobnější zprávy o každém z nich budou předány 
Mgr. H. Patočkové.  
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5. hudební vzdělávání a muzikoterapie 
přepočtený počet pracovníků: 4 (dva plné a dva částečné)  
počet zařazených žáků: 103 ze SŠ, ZŠ i MŠ  
oblasti hudebního vzdělávání: muzikoterapie, hra na klavír, na flétnu 
zobcovou i příčnou, kytaru, akordeon, keyboard, zpěv sólový i sborový 
akce: 11.listopadu 2010 – školní koncert ke Dni nevidomých 
         14. prosince 2010 – vánoční koncert žáků naší školy 
         13. května 2011 – Tmavomodrý festival, školní koncert v prostorách ZŠ 
a slavnostní koncert v Sále B. Bakaly 

hudební doprovod při různých slavnostních příležitostech školy (zahájení a 
ukončení šk. roku, maturity, školní jubilea a oslavy, Den dětí…) 

hodnocení: Personální obsazení hudebního oddělení oproti minulému 
školnímu roku 2009/2010 zmenšilo se o jednu pedagožku s úvazkem 0,5, 
která odešla do důchodu. Její žáci byli přerozděleni mezi stávající pedagogy. 
Souhrnem: pedagogové věnujících se na naší škole individuální a skupinové 
výuce hudebních předmětů a muzikoterapii ve školním roce 2010/2011 byly 
celkem 4 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. a dále dle vyhlášky č. 74/2005 o vzdělávání žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných také. 

Další pedagožka má nostrifikován diplom v oboru muzikoterapie FMT 
(švédská metoda). 

Hudební oddělení se také letos aktivně podílelo na reprezentaci naší školy při 
různých příležitostech, které tak jsou zároveň prokazatelnými výsledky práce 
pedagogů hudebních oborů. 

 
 

Zdravotní a psychologická péče 
 

Školní psycholog ve školním roce 2010/11 prováděl psychologickou 
diagnostiku a poradenství u žáků SŠ, ZŠ i MŠ. Tato práce v plném úvazku 
vychází z potřeb učitelů, rodičů i žáků samotných. Zpočátku školního roku šlo 
především o vyšetřování školní zralosti žáků mateřské školy, dále o 
zhodnocení SVPU a případné další nápravy u žáků střední školy, k závěru 
kalendářního roku probíhalo především vyšetřování žáků 9. ročníků základní 
školy pro zhodnocení jejich profesní orientace. Další vyšetření se týkala 
výukových či výchovných problémů s cílem zaměřit výukový program a péči 
pro konkrétního žáka tak, aby pro něj byl co nejpřínosnější v rámci jeho 
schopností. Kromě individuální péče školní psycholog pracoval také 
s kolektivy ve třídách, spoluorganizoval stmelovací pobyt žáků 1. ročníků 
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střední školy, pomáhal zhodnotit zařazení nových žáků při zápisu do 1. tříd 
základní školy, spolupracoval s rodiči žáků na žádoucích změnách ve školním 
i domácím prostředí. 
Na ZŠ a MŠ poskytovala zdrav. péči paní Volná. Ta zajišťovala internátním 
žákům pravidelné podávání, potřebný doprovod k lékaři apod.Také všem 
žákům byla poskytnuta první pomoc a ošetření při drobných úrazech. 
U všech žáků byly provedeny preventivní prohlídky na oční ambulanci v naší 
škole. U registrovaných žáků na zubním středisku proběhly preventivní 
prohlídky, ale i potřebná zubní ošetření. 
Dále byla zajištěna rehabilitace a vodoléčba u žáků s tělesným postižením. 
Zdrav. péče byla také poskytována na škole v přírodě i sportovních akcích. 

 
 

Spolupráce školy 
 
 

1. spolupráce se subjekty ve škole 
 
 Školská rada 

 
datum předmět jednání 
31. 8. 2010 schválení dodatku školního řádu SŠ 

schválení ŠVP střední školy, obor Masér sportovní a 
rekondiční 
schválení ŠVP střední školy, obor Rekondiční a sportovní 
masér 
schválení ŠVP ZŠ speciální 
 

20.10.2010 schválení Výroční zprávy 

 
 SRPŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

datum předmět jednání 
18.11.2010 vybrání příspěvků, plán rozpočtu čerpání, pojištění žáků, 

spolupráce s pojišťovnou, zaplacení časopisů 
  19.1.2011 pololetní zhodnocení, personální stav na škole, řešení 

rehabilitačních aktivit na SpŠ, solná jeskyně – organizace, 
příspěvky na lyžařský kurz, stavební aktivity školy – 
zhodnocení nových soc. zařízení 

  20.4.2011 vyplácení příspěvků na školu v přírodě, soutěže žáků, aktivity 
rodičů – návrhy na vlastní solnou jeskyni, plány na zřízení 
stacionáře v prostorách školy, personální změny na příští 
školní rok 

  16.6.2011 Ukončení školního roku, zhodnocení činnosti, seznámení se  
stavebními úpravami během prázdnin, nové pomůcky a 
kompenzační pomůcky, finanční zabezpečení školy 
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 VIDEOR 

V letošním školním roce se naše občanské sdružení finančně podílelo na 
standardních akcích a to Mikulášská besídka, školní ples, pálení čarodějnic, 
různé domácí sportovní akce, soutěže z odborných předmětů, včetně 
celoškolního projektu zaměřeného na téma – občan v demokratické 
společnosti – „politické zápolení“. 
Největší akci v letošním roce spolufinancovalo občanské sdružení a to 
Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postižené konané tentokráte v Praze. 
Hry se konaly v termínu 9. – 12. června 2011. Naši žáci na nich dosáhly 
vynikajících výsledků v individuálních disciplinách. Mezi nejlepšími sportovci 
byly vyhlášeni Erika Hertlová,  Marek Střelec,  Lukáš Žemla, Lukáš Flek, 
Lucie Prášilová a Michal Polach, kteří ve svých sportovních vystoupeních 
obsadili první místa. V družstvech skončila naše škola na čtvrtém místě. 
   
I v tomto školním roce naše občanské sdružení uzavřelo pracovní poměr 
s naší absolventkou do funkce osobního  asistenta, která se vzorně starala  o 
znevýhodněnou  žákyni. Tato asistentka je placena ze sociálního fondu EU a 
za spoluúčasti VIDEORU. Tento pracovní poměr skončil k 30. červnu 2011. 
Od září bude občanské sdružení usilovat o vytvoření dvou míst na funkce 
osobních asistentů.Jednalo by se opět o naše bývalé absolventy. Výsledky 
tohoto snažení budou známy v srpnu.      

 
 
 Rodiče žáků 

Rodiče žáků se bohužel téměř nezapojují do aktivit školy. Přesto se vedení 
školy stále snaží rodičovskou veřejnost oslovovat. Určité zlepšení nastalo po 
zvolení nové předsedkyně SRPŠ, ale aktivní jsou spíše rodiče žáků MŠ a PŠ. 
Rodiče středoškoláků se školou spolupracují pouze v případě problémových 
žáků. 
 

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. 
Bohužel požadavky fakult jsou číselně náročné, naše škola tedy nemůže 
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pokrýt žádosti všech studentů. Bylo by lepší, kdyby se praxe daly vykonávat 
průběžně 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 souvislou praxi žáci SŠ 

      

Zařízení Počet žáků 
Počet 

hodin/týdně Hodnocení 

Domov pro seniory 
Podpěrova, Brno - 
Medlánky 

2 30 * 

Pečovatelská služba 
Ivančice 

1 30 * 

Domov pro seniory, 
Kociánka 

4 30 * 

Dům s peč. službou, 
Nové město na 
Moravě

1 30 * 

Domov pro seniory, 
Český Těšín 

1 30 * 

Město Rosice, 
Palackého nám.  

1 30 * 

Asociace Paprsek, 
Vyškov 

2 30 * 

Město Blansko, 
Nám. Svobody 

1 30 * 

ČSSZ, Brno 1 30 * 

Domov pro seniory, 
Věstonická, Brno 

2 30 * 

ÚMČ Brno - Bystrc 2 30 * 

TyfloCentrum 
Olomouc 

1 30 * 

Zámeček Střelice 1 30 * 

Zdislava Veselí 1 30 * 

MÚ Litomyšl 2 30 * 

Charita Kyjov 1 30 * 
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Tyfloservis Olomouc 1 30 * 

Soc. služby Uherské 
Hradiště 

1 30 * 

Domov pro seniory 
Zastávka 

1 30 * 

ÚSP pro ZP Chrlice 2 30 * 

Domov pro seniory 
Foltýnova 1 30 * 

Centrum pro rodinu 
a sociální péči Brno 

1 30 * 

Domov pro seniory 
Okružní 

2 30 * 

Domov pro seniory 
Koniklecová 1 30 * 

Domov pro seniory 
Tuřany 

3 30 * 

Nemocnice 
Milosrdných bratří 

4 30 * 

Vojenská nemocnice 4 30 * 

Ústav sociální péče 
Kociánka 

3 30 * 

Úrazová nemocnice 
Brno 

4 30 * 

Domov pro seniory 
Nopova 

3 30 * 

 
* Žáci byli hodnoceni v převážné většině známkou výborně, někteří 

chvalitebně, horší hodnocení se nevyskytlo. 
 
 
 Zařízení pro výkon praxe žáků OU 

 

Zařízení Počet žáků 
Počet 

hodin/týdně 
Psychiatrická 
léčebna, Brno – 
Černovice 

6 (P2A) 14 

ÚSP Chrlice 5 (P3A) 14 
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Kuchyň ZŠ 6 (P1A) +5 (P1B) 12+12 

Kuchyňka SŠ 6 (P1A) +5 (P1B) 6+6 

Prádelna SŠ 6 (P2A) +6 (P2B) 7+7 

Prádelna ZŠ 6 (P2B) 14 

MŠ 4 (P3B) 14 

Pečovatelství SŠ 5 (P3A) +4 (P3B) 7+7 

Tkalcovská dílna 
SŠ 

4 (TP1) + 8 (TP2) 16+21 

 
 

Sponzorské aktivity 
 

 Advanced Consulting, s.r.o. 
 ANeT-Advanced Network Technology, s.r.o. 
 AUTO POKORNÝ, s.r.o. 
 AXA – pojišťovací společnost 
 B.A.W.D.F. s.r.o. 
 BEG BOHEMIA, spol. s r.o. 
 Brněnské komunikace a.s. 
 Cooptel, stavební a.s. 
 Český svaz zrakově postižených sportovců 
 Darek Kuklínek 
 Doc. JUDr. Michaela Židlická 
 Dopravní podnik města Brna, a.s. 
 Dopravní stavby Brno, s.r.o. 
 ELKO-AUTOCOLOR spol. s r.o. 
 ERROR servis, s.r.o. 
 ESCAPE CONSULT, spol. s r.o. 
 EXIKO s.r.o. 
 H.K.U., spol. s r.o. 
 iMi Partner, a.s. 
 JUDr. Lubomír Zálešák 
 K4 a.s. 
 LIGHT RAYS s.r.o. 
 MAMMOTH CAFE, s.r.o. 
 Marie Pospíšilová 
 Mgr. Ladislav Tuček 
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 Mgr. Martin Vozka 
 Mgr. Radomil Machovec 
 MKR Consulting s.r.o. 
 Motorola 
 Movilitas Consulting AG 
 Nadační fond Českého rozhlasu Světluška 
 nadace Leontýnka 
 OSC, a.s. 
 Pavel Zeman 
 Rádio KROKODÝL 
 STABILA ČR, s.r.o. 
 Statutární město BRNO 
 SUPER-KRETE CZECH s.r.o. 
 Tourbus, a.s. 
 ZEMAKO, s.r.o. 
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Další výchovné a poznávací aktivity školy 
 

ZŠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Akce Počet 
dnů 

Počet žáků 
 

termín 

    
Den otevřených dveří 
 

1 všichni žáci 15.10.2010 

Soutěž Braillský klíč 
 

1 8 listopad 2010 

Koncert ke Dni 
nevidomých 
 

 všichni žáci listopad 2011 

Vánoční dílny 
 

2 žáci 1.st. a Zv prosinec 2010 

Branný den 
 

 všichni žáci červen 2011 

Lyžařský kurz 5 Žáci 7.tříd únor 2011 

Velikonoční dílny 
 

2 žáci 1.st. a Zv duben 2011 

Koncert tmavomodrý 
festival 
 

1 všichni žáci květen 2011 

Škola v přírodě 
  

5 80 červen 2011 

Den dětí  
 

1 všichni žáci 2.6.2011 

Farma Petrovice 4 30 červen 2011 

Koprogramy 
 

1 40 průběžně 

Školní výlety 
 

3 25 21.-25.6. 

Sportovní hry 
 

5 9 červen 2011 
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SŠ 
 
Akce Počet 

dnů 
Počet žáků termín 

Akce „Světluška“ 1 16 8.9.2010  

Stmelovací pobyt pro 
1. ročníky 

3 50 15.-17.9.2010 

Středoškolský pohár v 
atletice 

1 12 22.9.2010  

Zájezd do Londýna 5 17 20.-24.9.2010 

Koncert skupiny 
Banda v Chrlicích 

1 6 26.9.2010,25.1.2011 

Branný den 1 celá škola 11.10.2010  

Bílá pastelka 1   13.10.2010  

Den otevřených  
dveří 

1 16 18.10.2010 

Chrlický slavík  1 4 4.11.2010  

Soutěž v psaní na 
klávesnici 

1 5 4.11.2010  

Městský přebor v 
šachu 

1 4 11.11.2010  

Veletrh středních 
odborných škol, 
gymnázií a středních 
odborných učilišť 

2 10 26.11.-27.11.2010 

Zpívání skupiny  
Band(a) na vánočních 
trzích v Brně 

1 6 3.12.2010  

Den otevřených dveří 1 17 24.1.2011  

Školní ples  1 celá škola 11.2.2011  
Lyžařský kurz Benecko 7 42 19.-25.2.2011 
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Veletrh fiktivních firem 
Boskovice 

1 8 3.3.2011  

2. ročník celostátní 
soutěže Finanční 
gramotnost 

1 4 14.3.2011  

Veletrh fiktivních firem 
v Praze 

3 7 29.-31.3.2011 

Literárně-historická 
exkurze do Prahy 

3 9 15.-17.5.2011 

 
Celoškolní projekt 
„Politické zápolení“ 

probíhal 
celý školní 

rok 

žáci celé školy 
kromě žáků 
oborů P a TP 

ukončení a vyhodnocení 
13.5.2011 

Celoškolní projekt 
žáků OU“ Normální je 
nekouřit“ 

probíhal 
celý školní 

rok 

žáci oborů P a 
TP 

19.5.2011 

Mezinárodní sportovní 
hry Praha 

3 10 9.-12.6. 

Antropos – vznik a 
vývoj člověka 

1 celá škola 16.6.2011  

Školní výlety 2.III celá škola 20.-24.6.2011 

Ekoprogramy 1 po třídách 30.9., 6.10.  

Enviromentální 
programy 

1 po třídách 30.9.,15.6. 
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Úspěchy žáků školy – rok 2010/2011 

 
 

Práce fiktivní firmy Extreme sport‘s, s. r. o. 
 
Fiktivní firma oficiálně vznikla v září roku 2009, její název je Extreme sport’s, 
s. r. o. V letošním školním roce zde pracovalo     8 žáků třídy OA3, náplní 
práce je nabídka adrenalinových sportů a sportovního vybavení. 
 
V průběhu školního roku byly absolvovány tyto akce: 

o mezinárodní veletrh fiktivních firem v Praze (29.-31.3.2011)  
o 6. místo v soutěži o nejlepší reklamní spot 
o 7. místo v soutěži o nejlepší katalog 
o 26. místo v soutěži o nejlepší elektronickou prezentaci 
o 29. místo v soutěži o nejlepší stánek 

 
- veletrhu se zúčastnilo 185 českých a zahraničních firem 

 
 

Práce fiktivní firmy Billbo, s. r. o. 
 
Fiktivní firma Billbo, s. r. o. byla založena v říjnu roku 2010. V letošním 
školním roce v ní pracovalo 7 žáků třídy OA2, náplní práce je nabídka 
reklamních ploch a reklamních předmětů. 
 
V průběhu školního roku absolvovali tyto akce: 

o mezinárodní veletrh fiktivních firem v Boskovicích (březen 2011) 
(neumístili se na předních místech) 

 
 

Práce fiktivní firmy Žako, s. r. o. 
 

Její činnost byla dočasně přerušena na podzim roku 2010.  

 
 

Práce fiktivní firmy Teko, s. r. o. 
 
Fiktivní firma oficiálně vznikla dne 17. 10. 2008, její název je Teko, s. r. o. 
Náplní práce je specializovaný maloobchodní prodej mobilních telefonů. 
Její činnost byla dočasně přerušena na podzim roku 2009.  
 



 74

 
 
 
 

Veletrh středních škol 
 
  Ve dnech 26.–27.11. 2010 se v hale G1 v areálu BVV uskutečnil další 
ročník veletrhu středních a vyšších odborných škol. Veletrh je určen pro 
žáky posledních ročníků ZŠ a má jim pomoci při rozhodování a výběru 
zaměření dalšího studia v rámci zvoleného povolání. 
  
  V letošním roce se veletrhu zúčastnilo 92 vystavovatelů a nechyběla ani 
naše škola. Mezi vyčerpávající škálou nabídky různých oborů jsme se určitě 
neztratili. Naši maséři si rozhodně nemohli stěžovat na malý zájem o 
masáže, které návštěvníkům nabízeli. Všichni, kdo se nechali namasírovat, 
se velmi pochvalně o jejich dovednostech vyjadřovali. Neoddělitelnou 
součástí celého veletrhu byl i doprovodný program, ve kterém vystoupila 
školní skupina Banda.  
 

 
Soutěž finanční gramotnost 

 
 Školní kolo 

  
Během měsíce února proběhl na naší škole 2. ročník soutěže 
FINANČNÍ GRAMOTNOST.  
 Soutěže se celkem zúčastnilo 62 žáků maturitních oborů.  
  
Pořadí na prvních třech místech je následující: 
  
1. místo – Jan Zámek – třída OA3  
2. místo – Adam Černý – třída OA4  
3. místo  - Michal Kapoun - třída M4  
  
Tito tři zároveň postoupili do okresního kola, které se konalo 
v průběhu měsíce března 2011.  
  

Okresní kolo 
  

Během měsíce března proběhlo okresní kolo 2. ročníku soutěže  
FINANČNÍ GRAMOTNOST. Na základě výsledků školního kola se sem probojovali tři 
nejlepší soutěžící. 
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Naši školu reprezentovalo družstvo, ve složení Jan Zámek – třída OA3, Adam 
Černý – třída OA4 a Michal Kapoun - třída M4, které se umístilo mezi 
ostatními školami na výborném 4. místě. 
Všem blahopřejeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. 

Sportovní aktivity 
 
Sportovní aktivity SŠ 

 
Dne 11. října 2010 se uskutečnil v areálu parku u Athroposu branný den. Na 
jednotlivých stanovištích žáci absolvovali tyto disciplíny:  

1. Test obratnosti 
2. Hod granátem na cíl 
3. Topografie 
4. Zdravověda  
5. Poznávání chráněných rostlin a živočichů 
6. Ochrana životního prostředí 
7. Ochrana při mimořádných událostech  

Branného dne se zúčastnilo 90 žáků. Žáci maturitních ročníků ve stejný den 
absolvovali MAG. Stejně jako v předchozích letech byl branný den rozšířen o 
stanoviště z oblasti environmentální výchovy, kde se žáci seznámili 
s ochranou životního prostředí v oblasti třídění a recyklace odpadu a 
s chráněnými druhy rostlin a živočichů.   
Úspěšnost plnění jednotlivých disciplín byla obodována a nejlepší družstva 
studentů a učňů byla vyhlášena v rozhlase.    
  
Letošní lyžařský kurz se konal 19. - 25. února 2011 na Benecku 
v Krkonoších, v hotelu Žalý. 
Výhodou byly lyžařské terény v nadmořské výšce zhruba 1000 m n.m., 
možnost výběru od mírných svahů pro začátečníky,  
přes středně těžkých pro pokročilé, až po svahy pro nejlepší 
lyžaře. V provozu byly všechny vleky i čtyřsedačková lanovka.  
V těsné blízkosti chaty jsme využívali běžecké terény se strojově upravenou 
stopou. 
Kurzu se zúčastnilo 42 žáků, z toho 4 nevidomí a 8 instruktorů z řad učitelů 
školy. Lyžařský výcvik byl zaměřen na základy sjezdového lyžování, 
snowboardingu a běhu na lyžích.  
V rámci večerního programu jsme pro žáky připravili přednášky  
o bezpečném pohybu na horách, mazání sjezdových i běžeckých lyží, zásadách 
první pomoci. Velký ohlas měl i večer společenských her, které si připravili 
sami žáci a turnaj v šipkách. 
Poslední večer proběhlo slavnostní vyhlášení výsledků závodů, předání 
diplomů a cen a zhodnocení kurzu. 
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V úterý se v rámci odpočinkového půldne uskutečnil výlet do Jilemnice s 
návštěvou lyžařského muzea. V závěru kurzu proběhl závod ve slalomu, jízdě 
na snowboardu a v běhu na lyžích.  

Sněhové podmínky byly letos výborné.  
 
Mezinárodní sportovní hry pro zrakově postiženou mládež  
– Praha 2011 
Tradiční sportovní setkání žáků škol pro zrakově postižné se v tomto roce 
konalo 9.-12. června 2011 v Praze.  

Soutěž pořádalo Gymnázium a střední odborná škola  pro zrakově postižené  
v Praze - Butovicích.  
Sportovních her se zúčastnilo 7 družstev: Gymnázium Praha, Střední škola 
Aloyse Klara Praha, studenti ze škol  z Chemnitzu, Levoče, Budapešti a 
Krakowa. 

Naši školu reprezentovalo 10 žáků v různých kategoriích zrakového postižení. 
Soutěžilo se v plavání, atletice, goalballu a showdownu. Ve všech disciplínách 
jsme měli své zástupce. 
Finanční prostředky uvolnilo na tuto akci občanské sdružení Videor.  

 
Do Brna jsme přivezli celou řadu cenných umístění a v celkovém hodnocení 
družstev jsme se obsadili pěkné 4. místo. 
Nejlepší atletkou SH byla vyhlášena Perta Šeneklová. 
Lukáš Flek skončil na 4. místě, Marek Střelec 5. a Lukáš Žemla 9.  
Mezi nejlepšími plavci obsadil Michal Polach 8. a Erika Hertlová 6. místo. 
 
 
Sportovní aktivity ZŠ  

 
Pro školní rok 2010/2011 bylo v ročním plánu TEV naplánováno 14 akcí. Tyto 
všechny akce byly splněny.   
Jednalo se o tyto akce: 

 Plavání 
 Lyžařský kurz 
 Mistrovství ČR v plavání 
 Sportovní hry zrakově postižené mládeže 
 Soustředění – Běžky 
 Atletické soustředění 
 Sjezdové lyžování 
 Goalballová liga 
 Školní turnaje  
 Turnaj se ZŠ Veslařská 
 Olympiáda znalostí ze sportu a TV 
 Testy fyzické zdatnosti 
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 Branný den 
 

Plavání probíhalo od září do června na ZŠ pro děti s logopedickými vadami 
na ul. Veslařská. I přes velké absence dosáhlo 5 žáků úrovně delfína, 5 žáků 
úrovně kapra a 2 žáci úrovně želvy. Nikomu nebylo doporučeno opakování 
výuky plavání. 

Lyžařský kurz proběhl v lednu v penzionu Relaxa, Stará Ves u Rýmařova. I 
přes nedostatečné sněhové podmínky žáci získali jak teoretické, tak praktické 
základy běžeckého lyžování. Kurz byl úspěšně ukončen bez zranění. 

10 žáků docházelo každé pondělí na kondiční plavání, kde zdokonalovali 
plavecké styly. Vybraní jedinci se zúčastnili v květnu Mistrovství ČR v plavání 
ZP, které organizovala naše škola v Brně v areálu Kohoutovice. I tato akce byla 
úspěšná a plavci si odnášeli mnoho diplomů a medailí. 

Z řad zrakově postižených žáků bylo vybráno několik jedinců, u kterých 
byla snaha zlepšovat jejich koordinaci a naučit je novým základním i 
složitějším pohybům. Týkalo se to akcí – soustředění ZP žáků v atletice, 
běžeckém a sjezdovém lyžování. S těmito akcemi máme velice dobré 
zkušenosti. Vyplývá to z aktivního a individuálního přístupu, ke kterému může 
docházet díky pomoci studentů. 

Branný den byl naplánován na celé dopoledne pro všechny třídy ZŠ. Žáci 
plnili různé úkoly, které byly zaměřeny jak na teoretické, tak i praktické 
činnosti. 

V průběhu roku proběhly různé turnaje v basketbalu, fotbalu, goalballu,  
stolním tenise a showdownu, které byly uskutečněny dle možností dohod 
s ostatními vyučujícími. 

Během roku jsme zorganizovali turnaj v kopané a ve florbale se ZŠ 
Veslařská. I přes prohru se to žákům moc líbilo a byli bychom rádi kdyby tato 
spolupráce pokračovala i nadále. 

Během školního roku probíhaly testy fyzické zdatnosti, a to na podzim a na 
jaře: steptest, člunkový běh, protahovací test, lehy sedy, koordinační test. Byla 
porovnána zdatnost a výkonnost žáků, která téměř ve všech případech byla 
vyšší po daném půl roce. U mnoha žáků byla lepší i v porovnání s loňským 
výsledky. 

Během zimního období jsme se zaměřili především na fyzickou přípravu 
pro atletické disciplíny, posilování a protahování svalstva, gymnastiku a rozvoj 
koordinačních schopností. Tyto byly doplňovány kolektivními hrami: fotbal, 
nohejbal, basketbal, florbal, líný tenis, basebal, goalball, stolní tenis, volejbal, 
různé soutěže a hry, opičí dráha, přetahovánía přetlačování, vybíjená, úpoly, 
cvičení na gymbalech, posilovna, relaxace, sáňkování, aerobik aj. 

V červnu se konaly Sportovní hry zrakově postižené mládeže v Opavě, kde 
žáci mohli proměnit své zkušenosti a dovednosti nabyté nejen za školní rok, 
ale i za svůj dosavadní život. Už druhým rokem se naše škola umístila na 
prvním místě. 

Žáci absolvovali teoretický test obecných znalostí o sportu a událostech 
v něm (nenáročný, pouze základní znalosti), který dopadl až na výjimky 
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katastrofálně. Dalším cílem z tohoto testu plynoucím bylo získávání 
základních informací o sportu, obecný přehled a aspoň částečný zájem o dění 
a novinky. Žáci měli vytvořit referát o českém sportovci, žáci 8. a 9. tříd 
vypracovat v powerpointu a představit základní informace o vybraném sportu. 

Během celého roku byli žákům bodovány různé aktivity a na konci roku 
vyhodnocena nejsportovnější třída. 

Podstatné věci, které omezovaly a znepříjemňovaly rozvoj sportovních 
schopností a dovedností žáků, byly a nadále zůstávají malé prostory tělocvičny, 
nevhodné hřiště ZŠ a nedostatečné vybavení jak interiéru, tak i nářadí a 
náčiní. Pro pestrost, rozmanitost a nestereotypnost vyučovacích hodin jsou 
zatím používány pouze vyrobené pomůcky. 

Jsem přesvědčená o tom, že neschopnost a nezájem o tělesnou výchovu 
se vytratil a hodiny jsou plné příjemných prožitků a zábavy.  

 
Akce hudební skupiny SŠ 

 
Pěvecká skupina Band(a) vznikla v září 2008 při Střední škole pro zrakově 
postižené, Kamenomlýnská 2, Brno. Postupně se počet členů ustálil na 13 
(členy jsou žáci maturitních i nematuritních oborů). Zpočátku skupina měla 
v repertoáru převzaté písně českých i světových interpretů zpívané na half 
playback, postupně začala využívat vlastního hráčského potenciálu  
(J.Herák) a do svého repertoáru začala zařazovat soulové a cikánské písně, též 
písně skupiny Čechomor. Ve svých vystoupeních Band(a) využívá klávesy zn. 
Yamaha, flétny, bonga a Orffův instrumentář. 

 
 
Měsíc  Plánované akce Plnění Zhodnocení, klady, zápory, přínos 
září příprava vystoupení v 

Chrlicích 16.9.2011 
 spolupráce s klienty ÚSP Chrlice 

říjen Příprava na vánoční 
vystoupení 

Průběžné 
zkoušky 

 

listopad Chrlický slavík - účast 
členů Band(y) se sólovými 
výstupy 

Průběžné 
zkoušky 

zisk 2. a 3. místa  

prosinec Vánoční vystoupení na 
Staré radnici 3.12.2011 

  3.12.2011 Reprezentace školy na Staré radnici, 
zpříjemnění vánoční atmosféry 
vánočních trhů, pozitivní přínos 

leden Příprava na vystoupení  na 
školním plese 

Průběžné 
zkoušky 

 

únor Vystoupení na plese školy 11.2. 2011 zpestření programu plesu 
březen  příprava jednotlivců na 

pěveckou soutěž v Opavě 
průběžné 
zkoušky 

 

duben příprava na pěveckou 
soutěž a vystoupení pro 
firmu Stappa 

průběžné 
zkoušky 

 

květen Vystoupení sólistů na 16.5.2011 Prezentace naší školy, pokračující 
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pěvecké soutěži Začarovaná 
písnička v Opavě 
Vystoupení pro 
sponzorskou firmu Stappa 

 
 
 
 
19.5.2011 

spolupráce s Rotary clubem Opava, 
zisk 2. a 3. místa 
 
Utužení dobrých vztahů se 
sponzorskou firmou Stappa 

červen vystoupení pro klienty ÚSP 
Chrlice 

8.6. 2011 koncert na nádvoří pro klienty ÚSP 
Chrlice, pokračující spolupráce s 
tímto ÚSP 

 
 

 
 
 

 
Soutěže žáků SŠ ve školním roce 

2010/2011 
 

Akce Počet dnů Počet žáků 
 

termín 

Soutěž v psaní na klávesnici-
Praha 

1 5 4.11.2010 

Chrlický slavík 1 4 4. 11. 2011 
Veletrh fiktivních firem- 
Boskovice 1 8 3. 3. 2011 

2. ročník celostátní soutěže 
Finanční gramotnost 1 4 14.3.2010 

Veletrh fiktivních firem- 
Praha 3 7 29.-31.3. 2011 

Pěvecká soutěž v Opavě „ 
Začarovaná písnička“ 1 5 16.5. 2011 

Psaní na klávesnici - škola 
3 67 7.-9.6..2011 

Soutěžní přehlídka 
mluveného projevu 1 3. ročníky 18.6.2011 
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Účast na sportovních soutěžích  
ve školním roce 2010/2011 

 
 

Akce Počet dnů Počet žáků 
 

termín 

Přebor středních škol  
v atletice 

1 10 22.9.2010 

Přebor středních škol  
v šachu 

1 4 11.11.2010 

Mistrovství ČR v šachu 
zrakově postižených - Brno 

3 2 15.–17.4. 
2011 

Přebor středních škol v malé 
kopané 

1 8 10.5.2011 

Mezinárodní sportovní hry 
pro zrakově postiženou 
mládež - Praha 

4 10 9.–12.6. 2011 

 

  
 Sportovní akce konané na SŠ ve školním 

roce 2010/2011 
 

Akce Počet dnů Počet žáků 
 

termín 

Branný den 
 

1 90 11.10.2010 

Lyžařský kurz – Benecko, 
Krkonoše 

 

7 42 19.-25.2.2011 

Sportovní den 
 

1 40 19.5.2011 
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Internát 
 
Na obou vzdělávacích stupních školy jsou zřízené samostatné internáty. Pro 
žáky ZŠ dále funguje školní družina a školní klub. O žáky se stará 14 
vychovatelů a 8 asistentů pedagoga. 
V tabulce lze nalézt základní údaje: 
 

Počty dětí v zařízení       

Z toho Věkové složení dětí Celková 
kapacita 

dle 
rejstříku 

škol a 
šk.z. 

Celkový 
počet 
dětí      
(žáků) 

Naplně-
nost v 
% 

dívek chlapců
3 - 6 
let 

7 - 15 
let 

16 - 
18 let 

nad 
18 let

85 67 78,823 30 37 0 17 27 23 
 

Údaje o ubytování na internátu           
Pokojů Z toho 
celkem jednolůžk. dvoulůžk. třílůžk. čtyřlůžk. pětilůžk. šestilůžk. sedmilůžk. 

 41 0  38 3  0  0 0   0 

Pokoje 
Metrů 

čtverečních     
1.   740 70.5 
2.       
3.       
4.       
5.       

Celkem   740 70.5 
 
V rámci činnosti těchto školských zařízení se žáci zapojují do nejrůznějších 
aktivit a kroužků. Žáci ŠD a ŠK provádějí všechny činnosti společně s žáky 
internátními, skupiny jsou rozděleny podle tříd. 
 
ZŠ 
Kroužek Počet žáků Týdenní 

rozvrh 
plavání-relaxační 6 pondělí 
stolní hry 12 čtvrtek 
divadelní 12 pondělí 
šikovné ručičky 8 úterý 
taneční 13 čtvrtek 
keramika 1 13 pondělí, úterý
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keramika 2 20 úterý 
zpívánky 20 čtvrtek 
relaxačně pohybový 10 úterý 
míčové hry 11 úterý 
pohybové hry 14 pondělí 
sportovní 11 čtvrtek 
 
Měsíc Akce Realizace Hodnocení  

plánované   
Zahájení školního 
roku 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Zahájení tréninků 
goalballu 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Zahájení plavání proběhlo dle plánu  v pořádku 
Zahájení etapové 
hry 

proběhlo dle plánu v pořádku 

zá
ří

 

Sportovní kurz proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   
Drakiáda proběhlo dle plánu v pořádku 
Den bílé pastelky proběhlo dle plánu v pořádku 
Opékání špekáčků proběhlo dle plánu v pořádku 
Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku ří

je
n
  

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   
Koncert ke Dni 
nevidomých 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

li
st

o
p
ad

  

Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Mikulášská besídka proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 
Vánoční besídka proběhlo dle plánu v pořádku 

p
ro

si
n
ec

  

Besídka hudebníků proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Lyžařský kurz proběhlo dle plánu v pořádku 

Vernisáž výrobků 
žáků v hotelu 
Voroněž 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Lyžařský kurz proběhlo dle plánu v pořádku 
Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 

le
d
en

  

Sáňkování na Kraví 
hoře 

proběhlo dle plánu v pořádku 

 
plánované 

  

ú
n
o
r 

  

 
Etapová hra 

 
proběhlo dle plánu 

 
v pořádku 
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Literární čtení proběhlo dle plánu v pořádku 
Ples školy proběhlo dle plánu v pořádku 
 
 
 
 
plánované 

  

Etapová hra-
karneval 

proběhlo dle plánu v pořádku b
ře

ze
n
  

Vycházka - obora 
Kohoutovice 

proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Pálení čarodějnic  - 
se SŠ 

neproběhlo dle plánu nepřízeň 
počasí 

Výuková lekce stepu proběhlo dle plánu - d
u
b
en

  

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   

Etapová hra proběhlo dle plánu v pořádku 
Tmavomodrý festival proběhlo dle plánu v pořádku 

k
v
ět

en
  

Literární čtení proběhlo dle plánu V pořádku 
plánované   
Sportovní hry - 
Opava 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Etapová hra – 
zakončení, 
slavnostní vyhlášení 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Den dětí - soutěžní 
odpoledne 

proběhlo dle plánu v pořádku če
rv

en
  

Škola v přírodě proběhlo dle plánu v pořádku 
 
Na internátě SŠ se o žáky stará 5 vychovatelů a 2 bezpečnostní pracovníci, 
kteří mají pouze noční služby. 
V rámci činnosti internátu se žáci střední školy zapojují do nejrůznějších 
aktivit a kroužků.  
 
SŠ 
Kroužek Počet žáků Týdenní rozvrh 
výtvarně-keramický 5 pondělí 
show-down 6 čtvrtek 
hudební 5 čtvrtek 
stolní hry+stolní tenis 5+3 dle zájmu, po 
kroužek AJ 3 čtvrtek 
aerobic+břišní tance                 4+3 dle zájmu, po+čt,  
cyklokroužek 5 dle zájmu 
míčové hry 9 úterý, čtvrtek 
tancování+rukodělný 5+5 dle zájmu, čt 
vaření 5 úterý 
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posilovna, goalball 5+4 út+čt, st 
počítače 10 každý den 
 
Měsíc Akce Realizace Hodnocení 

plánované   
Zahájení šk. roku proběhlo dle plánu v pořádku 
Návštěva u koní , 
Brněnská přehrada 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Zahájení činnosti 
kroužků, návštěva 
kina 

proběhlo dle plánu v pořádku 

zá
ří

 

Exkurze do útulku 
Kociánka 

proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Kino Lucerna proběhlo dle plánu v pořádku 
Exkurze - České 
dráhy 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Návštěva internátu 
pro neslyšící 

proběhlo dle plánu v pořádku ří
je

n
  

Den otevřených dveří proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   
Exkurze - kasematy proběhlo dle plánu v pořádku 
Filmové představení proběhlo dle plánu v pořádku 
Exkurze - pivovar 
Richard 

proběhlo dle plánu v pořádku 

li
st

o
p
ad

  

Celointernátní hra proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   

Vánoční besídka proběhlo dle plánu v pořádku 
Návštěva Bongo 
centra 

proběhlo dle plánu v pořádku 

p
ro

si
n
ec

  

Interaktivní 
přednáška 
Tyflocentra 

proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Návštěva internátu 
žáků se sluchovým 
postižením 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Film. představení proběhlo dle plánu v pořádku le
d
en

  

Den otevřených dveří proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   
Soutěž v tancování 
na Dance padu 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Ples školy proběhlo dle plánu v pořádku 
Návštěva kina a 
kasemat 

proběhlo dle plánu v pořádku ú
n
o
r 

 

Turnaj v bowlingu proběhlo dle plánu v pořádku 
plánované   

b
ře

z
en

  

Antropos - 
komentovaná 
prohlídka 

proběhlo dle plánu v pořádku 
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Návštěva Bongo  proběhlo dle plánu v pořádku 

Internátní turnaj ve 
stolním fotbalu 

proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Výuková lekce stepu proběhlo dle plánu v pořádku 
Prohlídka 
Jurkovičovy vily 

proběhlo dle plánu v pořádku 

d
u
b
en

  

Pálení čarodějnic neproběhlo - nepřízeň počasí Přesunuto 
na květen 

plánované   
Pálení čarodějnic proběhlo dle plánu v pořádku 
Návštěva KJM - 
koncert 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Exkurze - elektrárna 
Kníničky 

proběhlo dle plánu v pořádku 

k
v
ět

en
  

Výlety - Rajhrad, 
Bílovice 

proběhlo dle plánu v pořádku 

plánované   
Výlet do ZOO, 
Rosice, přehrada 

proběhlo dle plánu v pořádku 

Výlet - koupaliště proběhlo dle plánu - 
opakovaně 

V pořádku 

Závěrečné grilování proběhlo dle plánu v pořádku če
rv

en
  

Návštěvy výstav a 
film. představení 

proběhlo dle plánu v pořádku 
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Hodnocení činnosti SPC za školní rok 

2010/2011 
 
Posláním SPC je poskytovat speciálně pedagogickou a psychologickou pomoc  
dětem se zrakovým postižením v procesu integrace do škol, školských zařízení 
a společnosti a dětem zařazeným do škol samostatně zřízeným pro zdravotně 
postižené děti.  
Cílovou skupinou jsou dětí a osoby od 3 do 26 let věku.  
 

Personální obsazení 
Ve speciálně pedagogickém centru  v tomto školním roce pracovali čtyři 
speciální pedagogové. PHDr. Michal Trhlík vykonával současně funkci 
psychologa. V únoru 2011 se vrátila z mateřské dovolené Mgr. Jana 
Slezáková, která zajistila výuku psaní na klávesnici a obsluhy počítače. 

 
Prostorové podmínky pro činnost 

Pracoviště má výborné prostorové podmínky. K dispozici máme 3 kanceláře, 
hernu a učebnu.   

Klienti 
Klienty SPC jsou zrakově postižené děti ve věku od 3 ( u kombinovaně 
postižených nejpozději od 7) do 18 ( resp. 22 – 26) let věku.  Klienty jsou 
rovněž rodiny těchto dětí. Dále jsou evidovány děti, které navštěvují školy a 
školská zařízení samostatně zřízené pro zrakově postižené děti nebo pro děti 
s více vadami v kombinaci. V jednom případě pracujeme s hluboce mentálně 
postiženým chlapcem, pro kterého určujeme jiný způsob vzdělávání. Někteří 
klienti docházejí na výuku specifických činnosti ( výuka psaní na klávesnici, 
práce s počítačem a čtení a psaní bodového písma). 
 
 

Přehled klientů 
Ve školním roce 2010 – 11 bylo evidováno  108 klientů integrovaných do 
běžných škol.  
Z tohoto počtu  : 
okres Blansko - 3 
okres Břeclav – 10 
okres Brno – město - 29 
okres Brno-venkov - 14 
okres Hodonín - 16 
okres Vyškov - 10 
okres Znojmo - 18 
Jiné kraje ( Olomoucký, Zlínský, Vysočina ) – 8 
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Individuální činnosti  
Ve školním roce 2011-12 se uskutečnilo 255 individuálních    činností 
s klienty ( ambulantně – 97,v terénu – 158), 46       diagnostických pobytů a  2  
srovnávací.   
Ve druhé polovině školního roku pracovala Mgr. Jana Slezáková se žáky školy. 
Zajišťovala zrakovou stimulací u dětí se zbytkem zraku a vyučovala psaní na 
klávesnici, obsluhu PC a práci s braillským řádkem.  
Při práci s počítačem se děti učily základní desetiprstovou techniku psaní, 
seznamovaly se s počítačem a jeho komponenty a postupně se učily používat 
jednotlivé klávesové zkratky. Jejich znalost je nezbytnou součástí počítačové 
gramotnosti zrakově postižených. Předpokládáme, že v příštím roce bude 
výuka pokračovat, avšak v omezené míře, protože to nedovolí  personální 
obsazení ( 3,5 úvazku, z toho PhDr. Trhlík bude zajišťovat výcvik chůze s bílou 
holí).  Ve školním roce se uskutečnilo     207 výjezdů pracovníků za klienty. 
SPC organizovalo 130 vyšetření integrovaných dětí, z toho 16 komplexních, 89 
speciálně pedagogických a 41 psychologických.  
SPC rovněž zajišťovalo zařazování žáků kmenových škol. 
Jednalo se o 31 žáků a studentů. Zařazení do jiných škol samostatně 
zřízených se dělo ve 28 případech ( jedná se o MŠ a ZŠ Veselí  nad Moravou, 
Hodonín, Znojmo, Brno – Kociánka, ZŠ při FN v Brně). U všech jmenovaných 
škol včetně kmenové posuzujeme a doporučujeme IVP a podílíme se na jeho 
hodnocení. K povinnostem SPC patří  doporučování kompenzačních pomůcek 
pro zrakově postižené a vydávání posudků ke státní maturitě.   
 

Rekapitulace školního roku 
Ve školním roce se uskutečnila většina plánovaných akcí.  
Úspěšná byla prezentace firem Spektra a Adaptech, které předvedly 
kompenzační pomůcky a zařízení pro zrakově postižené. V červnu se povedlo 
obnovit kontakt s firmou Sagitta, která přislíbila zapůjčení optických a 
elektronických pomůcek a možnost testování novinek.  
Pro nedostatek  zájemců se neuskutečnily plánované kurzy. Argumentem je 
fakt, že zejména kurz prostorové orientace je pro jednotlivce i zařízení  drahý a 
navíc mu konkuruje SONS, který poskytuje bezplatně podobný.  

 
Do budoucna bychom potřebovali 

- vybavit počítačové pracoviště scanerem a tiskárnou 
- zajistit zákonem stanovenou normu pro ukládání spisů klientů a pořídit 

kovovou spisovou skříň (dosud jsou karty klientů uloženy v dřevěné 
uzamykatelné skříni) 

- zařízení na bezpečné skartování dokumentů  
- počítačový program pro jednoduchou evidenci klientů i činností 
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- obnovení spolupráce se Střediskem pro ranou péči v Brně 
- doplnit diagnostické nástroje k psychologické a speciálně pedagogické 

diagnostice 

 
 
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       3, 5 
Psychologové               
Sociální pracovníci               
Ostatní               
 

Výjezdy    
    Celkem v  Celkem 
  Celkem okrese sídla SPC mimo 
Počet dětí 108 29 79
Počet výjezdů 207 54 153

Počet škol  90  28  62
 

    v okrese         jiný kraj* 

Blansko Brno 
Brno-
venk. Břeclav Hodonín Vyškov Znojmo   

3 28 10 10 16 10 18 8
12 54 17 17 22 31 41 13
 3  28  12  9  12  5  15  6

 

Kraj Olomoucký Zlínský Vysočina Celkem
děti 2 3 3 8 
výjezdy 4 5 4 13 
školy 1 2 3 6 

 

SPC vlastní dopravní 
prostředek: Toyota Auris 

 
Realizace vzdělávacích projektů (kurzy, semináře, přednášky) v rámci 
DVPP 
Kurz čtení a psaní bodového písma 
Zrakově postižené dítě předškolního věku v podmínkách běžné mateřské školy 
PO ZP akreditovaný MŠMTČR 
Základy POZP - krátkodobý kurz 
 
 
Mezinárodní spolupráce a účast na mezinárodních 
projektech    
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Účast na mezinárodní konferenci pracovníků SPC v Bzenci 

Knihovna školy 
 
Činnost knihovny a informačního centra vycházela tak jako v uplynulých 
letech ze Statutu školní knihovny, jejího řádu a plánu práce knihovny pro 
dané období. Svými aktivitami pokrývaly tyto oblasti: 
1) knihovnickou 
2) vzdělávací a informační 
3) propagační 

 
Popis činnosti: nákup knižních titulů, nákup učebnic, evidence v Laniu a na 
webových stránkách, půjčovní služby, vedení knihy přírůstků a úbytků. 
 
Fond knihovny: odborná literatura, encyklopedie, slovníky, beletrie, audio a 
video kazety, CD, DVD, výukové programy, učebnice, braillské tisky – učební 
texty, krásná literatura. 
Výpůjčky formou prezenční i absenční, knihy ve volném výběru – beletrie, 
braillské tisky – krásná literatura. 
 
Služby knihovny (knihovna SŠ otevřena denně): 
a) půjčování učebnic (střední škola) 
b) půjčování odborných knih 
c) půjčování beletrie 
d) půjčování audiokazet, videokazet  a DVD 
e) vyhledávání, tisk nebo ukládání požadovaných dat a informací 
f) převádění učebních i beletristických textů do braillu  
g) skenování materiálů 
h) tisk braillských textů, úpravy cizojazyčných textů dle platných braillských 
norem (vydáno: Textilní materiály) 
i) propagace: nástěnka, podpora čtenářství 
j) tisk a vázání žákovských prací a projektů 
 
Služby infocentra: 
otevřeno v pondělí - čtvrtek do 19:00, v neděli od 17:00 do 19:30; k dispozici 2 
počítače, jeden s připojením na internet, knižní fond s volným výběrem, 
televizní lupa, Euréky – služeb využívají  pravidelně jak žáci brněnští, tak i 
internátní 
 
Akce: 
1. Účast na Mezinárodní konferenci Informační gramotnost, která je 
každoročně pořádaná Moravskou zemskou knihovnou. 
2. Praktická výuka základních dovedností v rámci informační gramotnosti 
v prostorách školní knihovny a Knihovny Jiřího Mahena  
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Knihovna ZŠ  
je umístěna ve dvou místnostech budovy B2. Knihy v černotisku půjčujeme 
každé pondělí před a po vyučování, braillské tisky každou středu před 
vyučováním. Čtenářům je k dispozici téměř 2000 svazků různého zaměření. 
V letošním roce došlo k oddělení knihoven ZŠ od knihovny SŠ. Knihovnice ZŠ 
má možnost nakupovat svazky potřebné pro výuku žáků, dále také bude 
postupně převádět do elektronického knihovního systému svazky dosud 
označené starými čísly z papírové evidence.  
Přibylo čtenářů mladšího školního věku, stále se nedaří zaujmout žáky 
II. stupně ZŠ. 
Přetrvává problém s včasným vracením vypůjčených knih. 
 
 

 
Plnění BOZP – PO 

 
V přípravném týdnu proběhlo proškolení všech zaměstnanců SŠ, ZŠ a MŠ 
z předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany. Smluvně 
provedla školení firma KOHOUT, příslušné prokazatelné doklady o proškolení 
jsou založeny u jmenované firmy a v dokumentaci školy. Jako každý začátek 
školního roku seznámili třídní učitelé žáky s příslušnými předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a požární ochrany, včetně bezpečného chování ve všech 
prostorách škol, školního hřiště a internátů. Podklady jsou založeny v třídní 
dokumentaci příslušných tříd. Co se týká úrazovosti našich žáků v tomto 
školním roce bylo celkem pět úrazů. Tři úrazy byly odškodněny,  jeden úraz 
odškodněn nebyl a to z důvodu, že žák nebyl ošetřen u lékaře a jeden úraz je 
v řízení. Úrazy měly nejrůznější příčiny tzn. že se nestaly jen při sportovní 
činnosti. Z řad zaměstnanců střední školy nebyl nahlášen  žádný  pracovní 
úraz. Pokud se týká požární oblasti, v letošním školním roce byl vyhlášen 
cvičný požární poplach s perfektním výsledkem. Evakuace žáků z budovy byla 
provedena  v časovém limitu a všemi východy.  

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

Výsledky kontrol jsou vedeny v požární knize a v knize BOZP. 
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Práce odborové organizace 

 
Odborová organizace při Základní a mateřské škole pro zrakově postižené, 
Kamenomlýnská 1a byla založena 29.3. 2006.   
1.7. 2006  došlo ke sloučení základní a mateřské školy se Střední školou pro 
zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2, čímž ZO rozšířila svoji působnost 
a zastupuje zaměstnance  subjektu Střední škola, základní škola a mateřská 
škola pro zrakově postižené, Kamenomlýnská 2, Brno 603 00. K 1.7. 2007 
byla s vedením školy uzavřena kolektivní smlouva, která je každý rok 
aktualizována. 
Schůze odborové  organizace probíhaly  v letošním roce dle plánu - 2x ročně. 
ZOOS ČMOS PŠ na naší škole se snaží zkvalitnit práci všech pracovníků 
školy, spolupracuje úzce  s vedením školy při řešení pracovně-právních 
problémů jednotlivých zaměstnanců. 
Odborová organizace se účastní seminářů a schůzí, pořádaných městskou 
odborovou organizací. 
V listopadu 2010 proběhla pravidelná akce u příležitosti Dne nevidomých – 
setkání současných a bývalých  pracovníků. 
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