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Část I. 
Základní charakteristika školy 

A. Název, sídlo, zřizovatel 

název školy: Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
 Masarykovo nám. 1594/16, Šlapanice 664 51 
IZO: 102191239 
RED-IZO 600110516 
IČ: 75023920 
zřizovatel školy: Město Šlapanice 
 Masarykovo nám. 100/7, Šlapanice 664 51 
ředitel školy:  Mgr. Michal Klaška 
zástupce ředitele: Mgr. Zdeněk Bílý, Mgr. Monika Pantělejevová 
součásti školy: škola s úplným 1. i 2. stupněm základní školy, školní družina, školní jídelna 
telefon: 544 120 311 
fax: 544 120 301 
e-mail: kancelar@zsslapanice.cz 
web: www.zsslapanice.cz 

B. Počet tříd a žáků 

V tabulkách je uveden stav žáků k 30. 9. 2007. 
 

třídy 2007/2008 
speciální vyrovnávací běžné celkem 

žáci 
(celkem) 

žáci 
(průměr na třídu) 

1. stupeň 0 0 12 12 267 22,3 
2. stupeň 0 0 12 12 304 25,3 
celkem 0 0 24 24 571 23,8 

 
 

žáci  žáci 1. stupeň třídy 
dívky hoši 

celkem 
 

2. stupeň třídy 
dívky hoši 

celkem 

1. roč. 2 28 20 48  6. roč. 3 31 27 58 
2. roč. 3 31 38 69  7. roč. 3 37 47 84 
3. roč. 2 16 29 45  8. roč. 3 41 35 76 
4. roč. 3 37 28 65  9. roč. 3 47 39 86 
5. roč. 2 15 25 40  celkem: 12 156 148 304 

celkem: 12 127 140 267       
 
 

Žáci podle státního občanství 
Stát z toho 

kód název 
Počet žáků 

celkem dívky s trvalým pobytem s přechodným 
pobytem 

azylanti 

203 Česká republika 568 280 0 0 0 

496 Mongolsko 2 2 2 0 0 

804 Ukrajina 1 1 1 0 0 

 Celkem 571 283 3 0 0 
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Věkové složení žáků 

Běžné třídy 
nově přijatí do 1. ročníku  

Počet celkem z toho dívky 
celkem z toho dívky 

1. 9. 2001 a později 1 1 1 1 
1. 9. 2000 – 31. 8. 2001 32 19 31 19 
1. 9. 1999 – 31. 8. 2000 62 28 16 8 
1. 9. 1998 – 31. 8. 1999 53 21 0 0 
1. 9. 1997 – 31. 8. 1998 57 32 0 0 
1. 9. 1996 – 31. 8. 1997 53 26 0 0 
1. 9. 1995 – 31. 8. 1996 51 24 x x 
1. 9. 1994 – 31. 8. 1995 60 30 x x 
1. 9. 1993 – 31. 8. 1994 80 39 x x 
1. 9. 1992 – 31. 8. 1993 98 53 x x 
1. 9. 1991 – 31. 8. 1992 23 10 x x 
1. 9. 1990 – 31. 8. 1991 1 0 x x 
1. 9. 1989 – 31. 8. 1990 0 0 x x 

31. 8. 1988 a dříve 0 0 x x 

C. Obory základního vzdělávání a vzdělávací program 

Kód oboru Popis oboru Forma studia Délka studia Kapacita oboru Platí od 
79-01-C/001 Základní škola denní devět let 800 24. 8. 2004 

Název vzdělávacího programu Číslo jednací Výuka v ročníku 
Základní škola 16 847/96-2 2. –5., 7 – 9 
Vzdělávací program ZŠ Šlapanice  1. a 6. 

D. Rada školy 

Při základní škole pracuje školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), která navazuje na práci 
Rady školy zřízené dne 20. 2. 2003 dle § 17 písm. a), b) a d) odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní 
správě a samosprávě ve školství. 

E. Školní jídelna 

Součástí školy je školní jídelna s kuchyní, která zajišťuje stravování žáků i zaměstnanců základní 
školy, gymnázia a LŠU. V rámci doplňkové činnosti připravuje obědy pro cizí strávníky a důchodce. 

Kapacita:  750 vařených jídel 

Počet strávníků (k 31. 10. 2007) 
Strávníků (dětí, žáků a studentů) celkem 622 

1. stupně základní školy 187 
2. stupně základní školy 246 
nižšího stupně 6 – 8letých gymnázií 108 

v tom 
strávníků 

gymnázií 8281 
Ostatní strávníci 205 
- z toho pracovníci škol a školských zařízení 62 
Celkem přihlášených strávníků 827 
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Pracovníci školní jídelny 

 Fyzické osoby Přepočtení 
Vedoucí jídelny 1 1 
Kuchaři 6 6 
Pracovníci v provozu 3 3 
Technicko-hospodářští pracovníci 1 0,5 
Jiní pracovníci 0 0 
Celkem 11 10,5 

F. Školní družina  

počet vychovatelů ŠD počet oddělení ŠD počet dětí celkem 
fyzický přepočtený 

celkem 3 75 3 2,50 
 
Žáci ve školní družině se v průběhu roku věnují těmto činnostem: 
• příprava na vyučování 
• sportovní a tělesná – hry a cvičení venku i v herně, vycházky do okolí, soutěže, relaxační cvičení 
• pracovní a výtvarná – přání, karnevalové masky, vystřihovánky, figurky z přírodních materiálů, 

kreslení barvami, drobné keramické ozdoby, kresba uhlem, háčkování, koláže, výzdoba školní 
družiny, vánoční ozdoby aj. 

• dramatická a hudební – nácvik písní i básní, nácvik tanců a krátkých vystoupení na vánoční besídku, 
pro žáky i rodiče atd. 

Část II. 
Údaje o pracovnících školy 

(k 30. 9. 2007) 

A. Odborná a pedagogická způsobilost 

Fyzické osoby Přepočtení na plné zaměstnance Odborně způsobilých 
Pedagogičtí pracovníci 

celkem z toho ženy celkem z toho ženy fyzický z toho ženy 

učitelé 1. stupeň 12 11 12,0 11,0 11 10 
učitelé 2. stupeň 25 23 23,1 20,1 25 24 
vychovatelé 3 3 2,5 2,5 3 3 
Celkem 41 37 37,6 33,6 39 37 

B. Ostatní zaměstnanci 

Počet pracovníků 
Ostatní zaměstnanci 

fyzický přepočtený 

administrativa 2 2,00 
provoz 8 8,00 
jídelna 11 10,50 
Celkem 21 20,50 
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D. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Typ kurzu Počet pracovníků 

Kašírování ve školní družině rozsah 10 hodin 2 

Děti s SPU – jejich zařazení ve třídě rozsah 8hodin 2 

Učitelství 1. stupně – klima třídy, rozsah 30 hodin 3 

Netradiční hodiny českého jazyka a literatury – 2 části 2 

Národní divadlo (16. 11. 2007) 1 

Pohlednice 10krát jinak 13 

Bezpečnost při nakládaní s chemickými látkami 1 

Dyskalkulický žák na 2. stupni ZŠ 1 

Koncepce matematiky na 2. stupni a RVP 1 

Využití matematiky v praxi 1 

Diskriminace jako jev člověka 2 

Minimalizace šikany – seznámení s projektem 1 

Kurz snowboardingu 2 

Kurz carvingu 3 

Diagnostika třídního kolektivu 1 

Jak jednat s lidmi 1 

Setkání VP – SPŠ a VOŠ Sokolská, Brno 1 

Setkání VP – ISŠ polygrafická, Brno 1 

Setkání VP – SŠ polytechnická, Brno 1 

Setkání VP – ISŠ – COP Olomoucká, Brno 1 

Kurz – pletení z pedigu 1 

Kurz – malování na textil  4 

Celkem 46 

Část III. 
Zápis k povinné školní docházce, přestup do základní školy 

A. Zápis k povinné školní docházce 

Počet zapisovaných (rozdělení podle věku) 
zapisovaní zapsaní na dané škole s odkladem docházky 

Děti 
celkem 

z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

celkem 
z toho 
dívky 

Poprvé u zápisu 55 29 47 26 8 3 
Po odkladu šk. docházky 17 8 17 8 0 0 

z celkového počtu děti narozené 
1. 9. 2001 a později 1 1 1 1 0 0 
1. 9. 2000 – 31. 8. 2001 54 28 46 25 8 3 
1. 9. 1999 – 31. 8. 2000 17 8 17 0 0 0 

B. Přestup do základní školy 

K plnění povinné školní docházky na základní škole od školního roku 2007/2008 bylo zařazeno 15 
žáků (z toho 4 dívky), jejichž zákonní zástupci požádali o přestup žáka na naši školu. 
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Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

(podle stavu žáků k 30. 9. 2008, po opravných a dodatečných zkouškách) 

A. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Prospělo s 
vyznamenání Prospělo Neprospělo 

1. 47 0 0 
2. 67 2 0 
3. 37 9 0 
4. 49 16 0 
5. 34 9 0 
Celkem 1. stupeň 234 36 0 
6. 34 24 0 
7. 30 54 0 
8. 22 52 1 
9. 28 58 0 
Celkem 2. stupeň 114 188 1 
Celkem za školu 348 224 1 

B. Hodnocení chování: 

1. stupeň ZŠ 2. stupeň ZŠ 
Stupeň chování 

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

1 272 269 302 302 
2 0 0 2 2 
3 0 1 0 0 

C. Absence 

omluvená neomluvená 2007/2008 
1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

celkem průměr 
na žáka 

1. stupeň 9 907 11 363 0 16 21 286 78,8 
2. stupeň 15 793 20 387 9 6 36 195 119,1 
celkem 25 700 31 750 9 22 57 481 100,8 

D. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Gymnázium ISŠ, SPŠ, SOŠ, SOU 
Gymnázium, OA, 

konzervatoř Počet žáků 
6leté 8leté 1. kolo 1. kolo 

přihlášených* 0 0 % 27 67,5 % 69 80,2 % 17 19,8 % 
přijatých** 0 0 % 8 29,6 % 62 89,9 % 11 64,7 % 
celkem přijatých žáků v 1. kole: 73 žáků – 84,9 % 

* z počtu žáků příslušného ročníku 
** z počtu přihlášených 
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Část V. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce byla na základní škole provedena státní kontrola Českou školní inspekcí zaměřená 
na: 
1. vedení dokumentace školy a školského zařízení dle § 28 školského zákona; 
2. školní řád podle § 30 odst. 1, 2 a 3 školského zákona; 
3. plnění povinností ředitele školy podle vybraných ustanovení § 164 školského zákona; 
4. plnění povinností ředitele školy podle vybraných ustanovení § 165 školského zákona; 
5. plnění povinností ředitele školy podle vybraných ustanovení § 167 a 168 školského zákona. 
 
Česká školní inspekce nezjistila v uvedených bodech porušení uvedeného právního předpisu. 

Část VI. 
Rozhodnutí ředitele 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle §165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., školský zákon 
a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
 
Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 
O přijetí k povinné školní docházce 94 0 
O odkladu povinné školní docházky 14 0 
O dodatečném odložení povinné školní docházky 0 0 
O přestupu žáka 19 0 
Povolení individuálního vzdělávání (§ 18, § 41) 6 0 
Celkem 133 0 
 

Část VII. 
Další údaje o škole 

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

A. Kroužky p ři ZŠ 

Název kroužku Počet kroužků 

Angličtina 5 
Anglická cvičení 1 
Dramatický kroužek 1 
„DYS“ kroužek 1 
English drama club 1 
Hrajeme si s češtinou 1 
Hra na kytaru 2 
Italský klub (italština) 1 
Matematická cvičení 2 
Aerobik 1 
Florbal 3 
Kondiční plavání 1 
Míčové hry 1 
Netradiční sportovní hry a psychomotorika 1 
Plavání 3 
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Pohybové hry 2 
Taneční a pohybové hry 1 
Judo a sebeobrana 1 
Wu-Shu 1 
celkem 30 

Zájmové kroužky navštěvovalo k 30. 9. 2007 celkem 261 žáků, tj. 45,7 % z celkového počtu žáků 
školy. 

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

1. stupeň 
• Divadlo Radost Čarodějná škola; 14. 9. 2007;   
• Dopravní výchova; 17. a 19. 9. 2007; výukový program 
• Divadlo Radost Čarodějná škola; 9. 10. 2007; preventivní program 
• Kouření-nekouření; 19. 10. 2007; preventivní program 
• Strašidelná stezka v kinosále; 18. 10. 2007; podzimní výstava z výtvarných výchov 1. stupně 
• Divadlo Radost Rychlé šípy; 30. 10. 2007; 
• Beseda se starostou města; 4. 10., 11. 10.2007; výukový program 
• výukový program Fantázie – výroba papíru; 29. 10. 2007; 
• Marbo – Máme rádi písničky; 20. 11. 2007; koncert 
• Srovnávací testy 5. ročník – Čj, M; listopad 2007 
• Boudo, budko (CVČ Fantázie); 26. 11. 2007; výukový program 
• Klima třídy; 16. 11., 22. 11. 2007; výukový program 
• Keramika; 5. 11, 28. 11. 2007; výukový program 
• výroba vánočních dárků pro důchodce; 
• výroba dárků k Zápisu do 1. tříd; 
• Vánoční štafeta v plavání; 12. – 14. 12. 2007; soutěž 
• Divadlo Radost Husovický betlém; 18. 12. 2008; 
• Zápis do 1. tříd; 18. 1. 2008;   
• Náhradní termín Zápisu do 1. tříd; 25. 1. 2008; 
• Kouzelník Katonas; 30. 1. 2008; představení v kinosále 
• Matematická olympiáda okresní kolo Z5; 23. 1. 2008; soutěž 
• Zlatý kos; 6. 2. 2008; soutěž – školní kolo 
• Hvězdárna – Vesmírné divadlo; 5. 2. 2008; exkurze 
• divadlo Radost Dívčí válka; 13. 2.; 
• Réva – cimbálová muzika; 11. 3. 2008; koncert 
• Recitační soutěž-okresní kolo; 25. 3. 2008; 
• Klokánek; 27. 3. 2008; matematická soutěž 
• Divadlo Sněhová královna DBP; 28. 3. 2008; 
• Šplh; 10. 4. 2008; soutěž 
• Den Země; 22. 4. 2008; 
• Žabákova matematická olympiáda; 26. 4. 2008; soutěž pro 4. třídy 
• MATESO – městské kolo matematická soutěž; 27. 4. 2008 
• Vybíjená; 13. 5. 2008; soutěž – oblastní kolo, okres 
• Minikopaná; 24. 4. 2008; soutěž – oblastní kolo, okres 
• Vystoupení maminkám; 12. 5. 2008;   
• Srovnávací testy 3. ročník – Čj, M, Pr; březen 2008 
• Praha; 14. 5. 2008; exkurze 
•  Divadlo Radost – Malované na skle; 13. 5. 2008; 
• Hasičská škola Trnkova; 19. 5. 2008; exkurze 
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• Den bez úrazu – Fantázie; 6. 6. 2008; prevence 
• Fotbalový turnaj města Šlapanic; 17. 6. 2008; soutěž 
• Divadlo Radost Beatles; 25. 6. 2008;   
• školy v přírodě 
 
AJ 
• Nejlepší projektová práce; soutěž 
• Jako Flinstounovi; divadlo 
• konverzační soutěž 
• Sladké roky; divadlo 
• Robin Hood; divadlo 
• Jungle před tabulí; divadlo 
• Valentýn; soutěž o nejoriginálnější valentýnku 
• Velká Británie, Paříž; poznávací zájezd 
 
ČJ 
• Městská knihovna Šlapanice (odd. pro děti), 6. roč.; exkurze 
• Srovnávací testy 6. a 9. ročník; listopad 2007 
• Olympiáda v českém jazyce, 8. – 9. roč.; 12. 2. 2008; soutěž 
• Mahenovo divadlo, 9. ročník; divadelní představení 
• Památník Bible kralické, Muzeum knihy, Zelená hora, 9. roč.; 21. 5. 2008; exkurze 
 
D 
• Anthropos; 25. 6. 2008; exkurze 
• Praha; 10. 10. 2007; exkurze 
• Dějepisná olympiáda; 1. – 15. 12. 2008; soutěž – školní kolo 
• Dějepisná olympiáda; soutěž-okresní kolo 
• Dětské muzeum; exkurze 
• Památníky obětem válek ve Šlapanicích; 22. 4. 2008; exkurze 
• Slavkovské bojiště-Mohyla míru; 25. 6. 2008; exkurze 
 
Dn 
• Jak se žilo v minulosti, 7. ročník; exkurze – Etnografické muzeum 
• Velikonoční kraslice a výzdoba; 25. 3. 2008; výstava 
 
F 
• Technické muzeum – Brno 9. ročníky; 20. 6., 25. 6. 2008; exkurze 
 
Hv 
• MARBO; 20. 11. 2007; výchovný koncert pro 6. – 9. ročníky 
• Koncert skupiny RÉVA; 11. 3. 2008; hudební koncert pro 6. – 9. ročníky 
• „Ten umí to a ten zas tohle“; hudebně-pohybová soutěž 
• Pěvecká soutěž „Zlatý kos“, 6. – 9. ročník; 22. 1. 2008; 
 
Ch 
• Korchem; korespondenční kurz 
• Studijní část školního kola CHO; olympiáda 
• Člověk – spotřebitel; 16. 10. 2007; výukový program 
• školní kolo CHO; olympiáda 
 
Inf 
• Účast na soutěži v malování na počítači: téma „Přátelství“; soutěž 
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M 
• srovnávací testy 6. a 9. ročník; listopad 2007 
• Matematická olympiáda pro 7. a 8. ročník; soutěž 
• Pythagoriáda; 8. 2. 2008; soutěž pro žáky 6. a 7. tříd 
• Matematický Klokan; 27. 3. 2008; soutěž  
• Přijímací zkoušky na nečisto – 9. ročník; únor 2008 
 
Ov 
• Kunštátská keramika + Rudka, 7. ročník; 19. 10. 2007; exkurze 
• Osvětim, 9. ročník; 23. 4. 2008; exkurze 
• Muzeum Šlapanice, 6. ročník; 18. 6. 2008; exkurze 
 
Pč 
• Sklárny – Květná, keramika Tupesy; 6. 11. 2007; exkurze 
 
Př 
• Výstavka podzimních bylin; 17. – 21. 9. 2007; výstava – učebna Př 
• ZOO Brno; 21. 9. 2007; exkurze 
• Poznáváme rostliny; 8. 10. 2007; soutěž 
• Výstavka minerálů; 29. 10. – 23. 11. 07; výstava – učebna Př 
• Anthropos Brno; exkurze 
• Adopce zvířete ze ZOO Brno pro rok 2008; leden – únor; výběr finančních příspěvků 
• Poznáváme savce; 14. 2. 2008; soutěž 
• Školní kolo BiO kat. C; 6. 3. 2008; soutěž 
• Výstavka jehličnanů; 10. – 30. 4. 2008; výstava – učebna Př 
• Soutěž ke Dni Země; 2. 5. 2008; soutěž 
• Botanická zahrada Brno; 25. 6. 2008; exkurze 
• ZOO Brno; 10. 6. 2008; exkurze 
• MZM Brno – mineralogická a paleontologická expozice; 13. 6. 2008; exkurze 
 
Rv 
• Sexuální výchova, antikoncepce, první pohlavní styk; 2. 11. 2007; výukový program 
• První pomoc, 7. ročník; 27. 11. 2007; přednáška s praktickými ukázkami 
• Projekty na zadaná témata, 6. – 9. ročník; 25. 11. 2008; soutěž 
• Umím se rozhodnout (sexuální výchova), 9. ročník; 5. 3. 2008; výukový program – CVČ Lužánky 
• Chování v silničním provozu a vybavení kola, 6. ročník; přednáška – Městská policie Šlapanice 
 
Tv 
• Fotbal; soutěž (okrsek, OF) 
• Florbal; soutěž (okrsek, OF) 
• Plavání – štafetové závody; soutěž (školní kolo) 
• Šplh; soutěž (okrsek, OF) 
• Lyžařský kurz; 24. – 29. 2. 2008; LVK 
• Halový fotbal; soutěž (okrsek, OF) 
• Sportovní gymnastika; soutěž (okrsek, OF) 
• Snowboardový kurz; 9. 3. – 14. 3. 2008; SVK 
• Volejbal; soutěž (okrsek, OF) 
• Minifotbal; soutež (okrsek, OF) 
• Coca-Cola Školský pohár; fotbalový turnaj 
• Pohár rozhlasu; soutěž (okrsek, OF) 
• Turnaj 9. tříd; soutěž (školní kolo) 
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Vkz 
• Dospívání – menstruace; 17. 6. 2008; přednáška 
 
Vv 
• Zajímavé místo z prázdnin; soutěž – kresba, malba 
• Výtvory z podzimních plodů – Arcimboldovský podzim; soutěž 
• Podzim; malba 
• Příprava ozdob pro vánoční strom na šlapanické náměstí; 
• Téma: Vánoce; soutěž o nejhezčí ozdobu nebo malbu 
• Tanec; soutěž  
• Výzdoba sálu na školní ples; 
• Kniha a já; soutěž 
• Jarní příroda; soutěž – malba, kresba i s námětem ekologie 
• Kytice; soutěž – malba, kresba 
 
Z 
• Planetárium; 7. 2. 2008; výukový program 
• Austrálie – kouzelný svět protinožců; 13. 2. 2008; projekce výukového programu 
• Dlouhé Stráně, Velké Losiny; 17. 6. 2008; exkurze 
 

D. Ostatní 

• Výstava učitelských výtvarných prací na Dni otevřených dveří 
• Kulisy pro divadlo 
• Výzdoba chodeb 
• Dárky pro prvňáčky 
• Dárky pro důchodce 
• Keramika pro vycházející žáky 

E. Prezentace na veřejnosti 

• Den otevřených dveří 
• Květnové vystoupení pro maminky 
• Výzdoba prostor knihovny žákovskými pracemi 
• Školní ples 
• Vystoupení na Sokolské akademii 
• Informace a fotky do Informačního kanálu Šlapanice ze zahraničního zájezdu do Vídně, Paříže 

a Londýna 
• Jarní setkání s bývalými zaměstnanci školy – recitace, zpěv, instrumentální skladby 
• Články do zpravodaje 
• Práce na ozdobách na vánoční strom na náměstí 
• Adopce zvířete v ZOO Brno 
• Divadelní představení „Dobytí severního pólu“; školní dramatický kroužek 
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Část VIII. 
Zhodnocení a závěr 

A. Oblast personální 

 I v tomto školním roce jsme se potýkali s úbytkem žáků. Školní docházku ukončili početné deváté 
ročníky a na druhý stupeň nastoupili početně slabší ročníky z prvního stupně. V průběhu školního roku 
přestoupilo 5 žáků na jinou základní školu. Na 2. stupni odešli k 31. 8. 2008 dva pedagogové. Dále na 
prvním stupni vypršel pracovní poměr asistentce pedagoga, za kterou jsme pro další rok zajistili 
kvalifikovanou náhradu. 
 Počet zapsaných dětí do 1. třídy umožnil naplnění tří tříd pro školní rok 2008/2009 – během 
školního roku se nám podařilo zajistit kvalifikovanou pracovnici na vzniklé místo. 
 S klesajícím počtem pracovníků na 2. stupni nadále přetrvává problém sestavování vhodných 
úvazků jednotlivým pedagogům. Někteří učitelé se tak museli věnovat i oblastem, které nejsou v jejich 
odbornosti. Nižší počet pracovníků je také náročnější na zajištění dozorů nad žáky ve všech prostorách 
školy. 

B. Oblast výchovně-vzdělávací 

 Počet žáků na prvním stupni se stabilizuje. Podle informací o počtu dětí v MŠ a dětí přicházejících 
k zápisu do 1. třídy bude v nejbližších letech narůstat množství žáků v prvních třídách. Pro další školní 
rok byla podána žádost o navýšení kapacity školní družiny a rozhodnutím krajského úřadu byla 
kapacita změněna z původních 75 na 125 dětí. 
 Trend v poklesu žáků přetrvává na druhém stupni školy, kam postupně přecházejí slabší ročníky ze 
stupně prvního. Otevřeli jsme opět jen 3 šesté třídy a rodiče žáků byli informováni o budoucím 
sloučení těchto tříd na 2 sedmé třídy. 
 V 1. a 6. ročníku započala výuka podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Šlapanice. 

C. Oblast materiálně technická 

 Stav budov a staršího zařízení základní školy je i nadále na pokraji životnosti a bezpečné 
funkčnosti. Pro udržení provozu škola provedla řadu oprav, jejichž výčet je uveden níže. Pokud 
nebudou v krátké době investovány velké sumy do oprav školy, hrozí kritický stav. Škola má uděleno 
několik výjimek do konce roku 2009 a 2010. 
 Pokračovali jsme ve výměně školního nábytku. Výškově nastavitelný nábytek jsme pořídili do 
dalších tříd na 2. stupni, přesto stále ještě nemáme všechny třídy vybaveny. Dále bychom potřebovali 
začít s obměnou vybavení některých odborných učeben – především jazykových. 
 Vybavili jsme jednu třídu interaktivní tabulí s ozvučením. Tato třída bude využívána jako odborná 
učebna. 
 Připravili jsme podklady zřizovateli pro žádost o dotaci na zavlažování školního hřiště. Dotace byla 
získána ve výši 130 tisíc Kč. Realizace však nebyla provedena do konce školního roku. 
 V oblasti vzdělávání i nadále doplňujeme a obměňujeme vybavení a učební pomůcky dle 
požadavků jednotlivých předmětových komisí.  
 V dalším roce budeme pokračovat ve výměně nábytku. 
 Rekonstrukce objektu B nebyla zahájena. Z tohoto důvodu byly provedeny nejnutnější opravy 
umožňující provoz bazénu a tělocvičny. 
 Ve spolupráci se zřizovatelem byla o hlavních prázdninách zahájena příprava projektové 
dokumentace pro rekonstrukci tělocvičny a bazénu. 

 

Ve školním roce 2007/2008 byly provedeny na základní škole tyto práce: 
- výměna kotle ve školní jídelně (dále ŠJ) 
- oprava škrabky v ŠJ 
- instalace plynových uzávěrů hořáků v kotelně 
- montáž samostatných uzávěrů přívodu paliva v kotelně 
- generální oprava výtokových ventilů v tělocvičně a bazénu 
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- oprava pečící pánve v ŠJ 
- oprava střechy na hlavní budově (odtržení krytiny během bouřky) 
- malování stěn v tělocvičně a bazénu a některých prostorách školy 
- oprava pletiva šatnových kójí a barevný nátěr 
- oprava sprch v bazénu 
- revizní práce elektro 
- zabezpečovací systém – revize, údržba 

Část IX. 
Poradenské služby v základní škole 

A. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

 fyzický počet dosažené vzdělání 
výchovný poradce 1 VŠ 
školní metodik prevence 1 VŠ 
speciální pedagog 1 VŠ 

B. Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

Základní škola nečerpala na poradenskou činnost ve školním roce 2007/2008 žádné finanční 
prostředky ze státního rozpočtu formou grantů nebo dotací. 

C. Individuální integrace 

Typ postižení Počet žáků 
zrakově postižení 1 
poruchy chování 1 
poruchy učení 18 
celkem 20 

D. Činnost výchovného poradce 

Přijímací řízení na druhém stupni ZŠ: 
• v sedmém ročníku se přijímacího řízení nezúčastnil žádný žák 
• v osmém ročníku si podali přihlášku na odborné učiliště dva žáci, kteří také byli přijati 
• v devátém ročníku si podávalo přihlášku 86 žáků a z nich v prvním kole uspělo 84,9 %  
 
Nejčastěji řešené výchovné problémy: 
• nekázeň během vyučování – vykřikování, bavení se, nerespektování pokynů vyučujících 
• špatná pracovní morálka – nepřipravenost do výuky, nenošení pomůcek, domácích úkolů, malá 

snaha zapojit se do práce 
• nekázeň během přestávek – porušování zákazů, nerespektování pokynů vyučujících 
• vulgární chování vůči spolužákům, vztahy ke spolužákům 
• drzé chování vůči vyučujícím, minimální respekt k autoritě 
• méně často řešíme ničení školního majetku, neomluvenou absenci, neprospěch žáků 
 
1. čtvrtletí školního roku 
• Byla vypracována nová evidence žáků se SPU a LMD – v počítači je pravidelně aktualizována podle 

přicházejících nových vyšetření 
• Vyučující byli seznámeni prostřednictvím nástěnky s dětmi se SPU a LMD 
• Byly zkompletovány seznamy dětí s integrací a IVP, byly sestaveny a potvrzeny IVP v PPP  

Brno-venkov, Brno-město, SPC Štolcova, SPC Kamenomlýnská 
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• Byly vypracovány a odeslány statistiky dětí s vyšetřením v PPP Brno – venkov 
• Pro žáky devátého ročníku 

- byly vypracovány seznamy internetových adres, kde najdou seznam středních škol 
- byli informováni o tom, co je čeká v 9. třídě – ÚP, přihlášky, termín veletrhu SŠ atd. 
- průběžně dostávají letáky SŠ 
- byly zajištěny termíny návštěvy ÚP 
- žákům byly předány informace o SŠ s talentovou zkouškou, dvěma zájemcům byla předána 

přihláška 
• Uskutečnilo se setkání VP s rodiči žáků 9. ročníku v kinosále ZŠ 
• Byl vytvořen Minimální preventivní program ve spolupráci se školním preventistou 
• Byl vypracován seznam šestiletých a osmiletých gymnázií – pro rodiče žáků 5. a 7. ročníku 
• SŠ byly pozvány na setkání náborářů s rodiči v kinosále, byl vypracován seznam těchto škol (rodiče 

byli informováni prostřednictvím žákovských knížek) 
• V prvním čtvrtletí byly vytvořeny dvě nástěnky VP pro žáky 7. – 9. ročníku 
• Žáci se SPU jsou průběžně posíláni na kontrolní vyšetření do PPP 
• Návštěva výchovného poradce na SŠ: SPŠ Sokolská, SPŠ polytechnická – Jílová, ISŠ polygrafická – 

Šmahova 
- získání informací o dané škole, uplatnění absolventů na trhu práce, informace z Úřadu práce 

Brno-venkov, převzetí letáků a propagačních materiálů 
 
2. a 3. čtvrtletí školního roku 
• Proběhlo setkání rodičů se zástupci SŠ – volba povolání 
• Byly rozdány přihlášky na SŠ – žákům byl vysvětlen způsob vyplňování 
• Proběhly individuální konzultace se žáky nebo s rodiči k volbě povolání 
• Nástěnka VP byla průběžně doplňována aktuálními letáky SŠ. 
• Rodičům žáků v  9. ročníku byl zaslán formulář „Souhlas o přiložení vyšetření z PPP“ 
• Proběhla individuální setkání rodičů s učiteli ohledně plnění IVP 
• Proběhla kompletace přihlášek žáků na SŠ, kontrola a následné odeslání  
• Byl vytvořen seznam odeslaných přihlášek 
• Žáci 9. ročníku byli poučeni o možnosti odvolání proti rozhodnutí SŠ o nepřijetí, dále byli poučeni 

o možnosti a způsobu účasti v dalších kolech přijímacího řízení na SŠ 
• Žáci s IVP byli odesláni na kontrolní vyšetření do PPP z důvodu prodloužení IVP na školní rok 

2008/2009 
• Průběžně jsou odesílány žádosti o vyšetření v PPP 
• Podle potřeby probíhají setkání s rodiči a žáky zaměřené na problémové chování, školní neúspěchy 

a podobně 
 
4. čtvrtletí školního roku 
• Byly vypracovány zprávy pro PPP žáků v osmém ročníku, aby mohli navštívit poradnu z důvodu 

kontrolního vyšetření a volby povolání 
• Byly vytvořeny seznamy žáků s uvedením školy, kam byli žáci přijati pro školní rok 2008/2009 
• Byly vypracovány podklady pro výroční zprávu školy 
• Byl vypracován seznam žáků s počty neomluvených hodin 
• Byla dokončena kompletace kartotéky vyšetřených dětí – zápis do PC 
• Vrácení zapůjčeného materiálu k volbě SŠ 

Část X. 
Hodnocení Minimálního preventivního programu (MPP) 

ZŠ Šlapanice pracovala dle Minimálního preventivního programu pro školní rok 2007/2008. Hlavním 
cílem byla zejména prevence sociálně patologických jevů (alkoholismu a kouření, drogových 
závislostí, vandalismu, šikany, záškoláctví atd.), dále výchova ke zdravému životnímu stylu, výchova 
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k odpovědnosti za zdraví své i ostatních. Dalším cílem bylo vytvořit podmínky pro smysluplné trávení 
volného času žáků, dokončit vybudování zázemí pro výchovného poradce a metodika prevence a další. 
Cíle stanovené v MPP se dařilo realizovat pomocí aktivit v téměř všech vyučovaných předmětech 
(uvedeno v MPP), zapojením do programu „Kapka prevence“ ve spolupráci s Policií ČR (2. ročník) a 
také pomocí jednorázových preventivních aktivit. Z těchto plánovaných výukových programů se 
podařilo uskutečnit: 

4. ročník – Klima třídy (PPP Brno – venkov) 
5. ročník – Klima třídy (PPP Brno – venkov), Povídaní o (ne)kouření (CVČ Lužánky) 
6. ročník – Záškoláctví, šikana a práce kurátora (MěÚ Šlapanice) 
7. ročník – Poruchy příjmu potravy (PPP Brno – venkov) 
8. ročník – Jak to mluvíš (CVČ Lužánky), Zájmy chráněné zákonem (PPP Brno – venkov) 

 
Z časových důvodů neproběhl plánovaný výukový program pro 9. ročník (Drogy – energetická 
bomba, PPP Brno – venkov), z časových a organizačních důvodů nebyl také zakončen program 
„Kapka prevence“ pro 2. ročník (shrnutí programu a poučení o bezpečnosti před prázdninami 
pracovníkem Policie ČR). Podařilo se dokončit vybudování zázemí pro výchovného poradce 
a metodika prevence a byla sestavena rozmanitá nabídka aktivit pro trávení volného času (kroužky, 
možnosti trávení času o přestávkách a ve volných hodinách). 
 
Žáci i rodiče mohli využívat konzultačních hodin výchovného poradce a metodika primární prevence.  

Část XI. 
Další údaje 

Děkujeme všem pracovníků školy za vykonanou práci a úsilí, které věnovali svěřeným žákům. 
Děkujeme společnosti ROUČKA SLÉVÁRNA, a. s. za finanční podporu sportovních zájmových 
aktivit, občanskému sdružení Kalamář a rodičům za finanční podporu a pomoc při zajišťování 
školních akcí, fotbalovému klubu SK Šlapanice za spolupořádání některých školních aktivit, všem 
spolupracovníkům z dalších organizací i všem osobám, které se třeba jen malou měrou podílely na 
aktivitách školy. 
 
 
Ve Šlapanicích 6. 10. 2008 
 Mgr. Michal Klaška 
 ředitel školy 


