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1.0 Základní charakteristika školy 

 

1.1 Název právnické osoby vykonávající činnost školy:  

      ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. 

      IČO: 48512575,  IZO 048512575 

1.2 Zřizovatel školy:     Statutární město Brno - MČ Brno-Líšeň, Jírova 2 

 

1.3 Ředitel školy:     Mgr. Roman Burda 

 

1.4 Druh školy včetně všech školských zařízení:  

Základní škola a mateřská škola, státní a úplná s 1. až 9. postupovým ročníkem.  

      Součástí je i školní družina a školní jídelna. 

 Kapacita MŠ Poláčkova 13 : 84 dětí, MŠ Horníkova 1: 95 dětí  - celkem MŠ 179 dětí                   

Kapacita ŠD: 180. Kapacita školní jídelny: 1200. Výdejna MŠ: 90. Kapacita ZŠ: 680. 

Máme třídy s rozšířenou výukou Aj a M. 
 

1.5 Kontakty:  telefon:  517 541 811  

   e-mail:  sekretariat@zshornikova.cz 

   http: www.zshornikova.cz 

   ID datové schránky: hr9mbx4 
 

Škola poskytuje všeobecné vzdělávání se zaměřením na sport, jazyky, 

environmentální vzdělávání s důrazem na získání dovedností pro praktický život. 

Pracujeme na bezpečném klimatu ve škole. Máme titul Ekoškola. Jsme školou 

spolupracující, otevřenou, všeobecnou a aktivní. (SOVA) 

 

1.6 Úplná škola 

 

Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný 

počet 

žáků na třídu 

Kapacita 

1. stupeň 12 5 266 22,16  

2. stupeň 9 4 192 21,33  

Celkem 21 9 458+95 MŠ  21,81 680 

 

 

1.7 Školská rada 

(§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

Členové ŠR: 

Předseda: Miloslav Hermann  

Mgr. Markéta Šenkýřová 

Michaela Rybníčková 

Petra Porčová 

Mgr. Vítězslav Vardan 

Mgr. Miroslava Mikulicová 

 

Nově zvolení členové od června 2017: 

Předseda: Mgr. Ing. Tomáš Horký 

Hana Sosíková – člen školské rady za zřizovatele 

Mgr. Markéta Šenkýřová – člen školské rady za zřizovatele 

Bc. Marcela Zelená – člen školské rady za zákonné zástupce 

Mgr. Zdena Matulová – člen školské rady za pedagogy 

Mgr. Vítězslav Vardan – člen školské rady za pedagogy 

 

 

http://www.zshornikova.cz/
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1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích programů Číslo jednací Ročník 

Školní vzdělávací program 

 S radostí k moudrosti + dodatky 

Č. j. ZSMSH1/299/2014 2014 

2016 v tomto školním roce poslední 

třída 

Školní vzdělávací program Tvořivá 

škola v galerii ZV ,1.9.2007 (dodatek 

č. 1, k 1. 9. 2013) 

Č. j. ZSMSH1/402/2013 2013 

 

1.9 Zařízení školního stravování 

Typ jídelny- dle výkazu       Z  

17-01 
Počet 

Počet strávníků 

děti a žáci 
zaměstnanci školy a 

vlastní důchodci 
ostatní* 

L 11  ŠJ  - úplná  1 510 71 68 

L 13  ŠJ – výdejna 1 82 10 0 

Náhradní stravování     
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy) 

 

1.10 Počet pracovníků školního stravování k 31.10.2017 

Fyzické osoby 11 

Přepočtení na plně zaměstnané 10 

 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů Kapacita 

Celkem 7 176 
fyz.  

 7/5,34přepoč. 
180 

Z činnosti ŠD: viz zpráva v kap. 7 

 

 

1.12 Školní klub, který je součástí školy 

ŠK 
počet 

oddělení 
počet dětí počet vychovatelů kapacita 

Celkem 0 0 
fyz.  

 0/0 přepoč. 
 

Z činnosti ŠK: 

 

Odborová organizace (ČMOS): 

Tradičně u nás na škole působí: předsedkyně Mgr. Květa Hasoňová, místopředsedkyně.  Mgr. Jaroslava 

Pelikánová. Počet členů: 25. Vytvořili jsme společně novou směrnici FKSP a novou kolektivní smlouvu.  

 

2.0 Údaje o pracovnících školy (k 30.6. 2017) 

 

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

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 30,49/33 + 7 RD 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných 30,49/33 + 7 RD 100/100 

 

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

0 
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2.1.2 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce nastoupili do školy: 5 

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

2.1.4 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 24 

 

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

 Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 13,5/14 + 3 RD 100/100 

z toho odborně kvalifikovaných 13,5/14 + 3 RD 100/100 

 

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

2.1.6 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce nastoupili do školy: 1 

2.1.7 Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy: 1 

2.1.8 Nepedagogičtí pracovníci - počet : 4 

 

2.2 Věkové složení učitelů v ZŠ 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 3 

36-50 let 2 15 

51 a více 1 10 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 5 28 

Rodičovská dovolená 0 7 

 

Věkové složení učitelů v MŠ 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 11 

36-50 let 0 2 

51 a více 0 1 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 1 

Celkem 1 14 

Rodičovská dovolená 0 3 
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2.3Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):8,89/15 Asistenti pedagoga v MŠ - Počet celkem 

(přepočtený/fyzický)    1,5/2 

a) asistent pedagoga: 15fyzicky,  b) osobní asistent: 0 

  c) školní asistent: 0 d) mentor (doučovatel):   4 

 

2.4 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

Společné školení: BOZP,  Edookit, osobnostní a sociální výchova. Každý pedagogický 

zaměstnanec prošel některým z DVPP.  Školení v MŠ – ve výroční zprávě MŠ. 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Zdravotní,BOZP,PO 80 

Přírodní vědy 24 

Práce s talenty, projektová výuka, 

poradenství, spolupráce 
22 

Inkluze do škol, výchova 56 

Prevence násilí, subkultury 2 

Celkem 184 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 74 72 1 1 0 

2. 55 51 4 0 0 

3. 64 49 15 0 0 

4. 45 34 11 0 0 

5. 29 29 0 0 0 

Celkem za I. stupeň 267 235 30 1 0 

6. 65 33 32 0 1 

7. 42 9 33 0 0 

8. 41 8 33 1 2 

9. 45 20 25 2 0 

Celkem za II. 

stupeň 

193 70 123 3 1 

Celkem za školu 460 305 153 4 3 

 

3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 0,65 

3 1 0,22 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:  77 

průměr na jednoho žáka: 0,17 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: 0 
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3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4-leté 

studium 

6-leté 

studium 

8- leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 

8 3 0 29 8 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 45 100 

nižší ročník/5.ročník 3 7, 3 

Celkem 48  

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:   7 

Důvody: stěhování, jiné 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:   59 

Důvody: stěhování, sourozenec na ZŠ, jiné 

 

6.3 Individuální integrace 

Typ postižení  Počet žáků 

Vada řeči   1 

Vývojové poruchy učení  65 

Vývojové poruchy chování  8 

Mentální lehké  2 

Autismus  8 

Sluchové postižení těžké  0 

Zrakově postižení  1 

Souběžné s více vadami  1 

Celkem  86 

 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí 

 

4.1  Kontroly provedené Českou školní inspekcí: v letošním roce žádná nebyla  

4.2 Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 0 

 

4.3 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány:  

1. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních 

povinností plátce pojistného – 24. 1. 2018 – bez nedostatků 

 

2. Kontrola školní jídelny KHS – se zjištěním (4 nedostatky) 

 

4.4 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů:   

Škrabka brambor byla natřena, vodovodní baterie opraveny, teče teplá voda. Příslušenství 
pro čištění a desinfekci s odpovídajícím přívodem teplé a studené vody v prostoru 
úložiště odpadů bude zapracováno do generální opravy kuchyně, která je plánována na 
letní měsíce v roce 2019 
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5.0 Výkon státní správy 

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

5.1 Rozhodnutí ředitele 

 Počet rozhodnutí Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky  16 0 
Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 
Jiné 382 včetně MŠ 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole 
 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  
 

6.1.1 Počty 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Specializační studium 

VP 

VŠ 

školní metodik prevence 1 Specializační studium 

ŠMP 

VŠ 

 

 fyzický počet kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

školní psycholog  1 psycholog VŠ 

školní speciální pedagog  3 studium spec. ped. VŠ 

 

6.1.2  Věková struktura 

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

důchodci 

výchovný poradce  1  

školní metodik prevence  1  

školní psycholog  1  

školní speciální pedagog           1 2  

 

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)- „ŠOPÍK“ 

 

 Školní poradenské pracoviště na ZŠ a MŠ Horníkova má za sebou již 7 let své činnosti. 

Poradenský tým pracoval v následujícím složení: 

 

JMÉNO FUNKCE 

Pavlíčková Hana, Mgr. výchovný poradce, 

vedoucí ŠPP 

Jiřina Juřičková, Mgr.  školní psycholog  

Čoupková Ludmila, Mgr. spec.pedagog pro II.st. 

Hegarová Helena, Mgr. spec.pedagog-logoped 

Mezihoráková Hana, Mgr.  spec.pedagog pro I.st. 

Müller Jarmil, Mgr.   školní metodik prevence 

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Všichni členové poradenského pracoviště mají specializační studia a studia na VŠ 

ukončena. Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků:  

výchovný poradce: Studium výchovného poradenství - FFMU 

školní metodik prevence: Specializační studium pro školní metodiky prevence – 
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Sdružení Podané ruce, o. s. Brno 

školní psycholog: MU školní speciální pedagog: PdFMU 

Všichni chodí na pravidelná setkání koordinátorů a vzdělávací kurzy. 

 

 

6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

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

projek OP VVV: Horníkova – škola pro všechny reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005350 

– školní psycholog  166 000,- Kč. Podrobné rozpočty lze nalézt na úřední desce (fyzické i 

elektronické). 

 

6.2.2 Finanční prostředky z jiných zdrojů (např. MČ, MMB, sponzor, jiné): 0 

 

 

7.0  Další údaje o škole  
 

Hospodářský výsledek za kalendářní rok 2017 byl + 497 169,92 Kč. Tato částka byla 

obcí rozdělena do rezervního fondu (60%) a do fondu odměn (40%). 

Do poloviny roku 2018 máme náklady přibližně na 50% ve všech sledovaných 

oblastech.  
 

 

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

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

 

Ve škole bylo organizováno celkem 36 kroužků (ve spolupráci s ČIBASPORT, JAC 

Brno,Athletic, kroužky.cz, Hudební školou Yamaha, Sportcentrem Brno, Sokolem Brno, SK 

Líšeň, SK TORI JUDO, RYTMIK Dětem, jazykový servis HOPE, Věda nás baví, kroužky.cz,  

atd. ).  

V rámci družiny chodily děti sportovat v rámci projektu MMB – Sportovci do škol.  

Dále probíhala logopedická péče a nápravy SPU. 

Dva kurzy pro dospělé – keramika, práce na PC.  

Při škole je zřízen Spolek rodičů Horníček, který se aktivně zapojuje do dění ve škole. 

Nadační fond Galerie Hády, který má spravovat Galerii Hády již bohužel několik let 

nefunguje a řeší se jeho zrušení. 

 

Kroužky při ZŠ  

 

Název kroužku Počet kroužků Počet žáků 

Cizí jazyky 2 20 

Český jazyk a příprava na PZ 5 75 

Přírodní vědy 1 20 

Sport, TV, turistika 6 92 

Umělecké obory 8 88 

Zdravotní, speciální pedagogika 1 12 

Celkem 23 307 
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8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů    
 

1. Šablony 1: Horníkova – škola pro všechny 

2. Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně  

3. Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně  

4. Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě Brně  

5. Město Brno zvyšuje kvalitu výuky odborných předmětů na základních školách (ITI + 

IROP) – nákup interaktivních tabulí 

6. Ovoce do škol, mléko do škol 

 
Název projektu a registrační 

číslo projektu  
Šablony 1 – Horníkova – škola pro všechny 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005350 

Délka trvání projektu  1.9.2017 – 31.8.2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

a) 

Celková výše dotace  1 607 323,- Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
8. 2. 2017 

Stručný popis projektu  osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné 

vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z 

mateřské školy do základní školy, podpora 

extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 
Název projektu a registrační 

číslo projektu  
"Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ 

(MAP), č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000092 

Délka trvání projektu  1. 5. 2016 – 31. 10. 2017 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) 

Celková výše dotace  ? 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
7. 2. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu byla podpora strategického plánování 

v oblasti rozvoje kvality vzdělávání se zaměřením na tři 

povinná opatření: 

předškolní vzdělávání a péče, čtenářská a matematická 

gramotnost v základním vzdělávání, inkluzivní vzdělávání 

a podpora dětí a žáků ohrožených školním neúspěchem 

Hlavním výstupem projektu je dokument „Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání ve městě Brně“, který se zabývá 

předškolním a základním vzděláváním na území města 
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Název projektu a registrační 

číslo projektu  
Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání ve městě Brně 

02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000244 

 

 
Délka trvání projektu  1.1.2017 – 31.12.2019 

Operační program  Výzkum, vývoj, vzdělávání 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

b) 

Celková výše dotace  69 419 468, 16 Kč 

Souhlas zřizovatele s uzavřením 

partnerské sml., datum  
8. 10. 2016 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zvýšení dostupnosti, kvality a 

inkluzivity předškolního vzdělávání ve městě Brně a 

zapojení co největšího počtu dětí do předškolního 

vzdělávání. Projekt ve spolupráci se školami a dalšími 

partnery rozvíjí výměnu praktických zkušeností a diskuzi 

k tématům, které se vztahují ke spolupráci s rodinou. 
 

 

Název projektu a registrační číslo 

projektu 
Ovoce do škol – Mléko do škol 

Délka trvání projektu Zahájení projektu 2010 stále trvá 

Operační program  

ZŠ a) jako žadatel 

b) jako partner 

Partner 

Celková výše dotace  

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské sml., 

datum 

Ne 

Stručný popis projektu Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České republice 

zahájen ve školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt 

Evropské unie, jehož cílem je přispět k trvalému zvýšení 

spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací 

návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské 

obezitě. Cílovou skupinou projektu jsou žáci prvního stupně 

základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních 

škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina 

nebo ovocné a zeleninové šťávy nebo ovocné protlaky. 

Mléko se od roku 2017 vozí všem žákům školy. 
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Název projektu a registrační číslo 

projektu 
  Prevence školní neúspěšnosti na základních školách ve městě 

Brně CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_021/0003126 

 
Délka trvání projektu 1.  

od 1. 9. 2017 – 31. 12. 2019 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost 

ZŠ a) jako žadatel 

b) jako partner 

Zapojená škola 

Celková výše dotace 50 000 000 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské sml., datum 

Ano 16. 6. 2016 

Stručný popis projektu Cílem projektu je plošná podpora škol a organizací zapojených 
do projektu za účelem zvýšení kvality a inkluzivnosti základního 
vzdělávání ve městě Brně, kde se nacházejí sociálně vyloučené 
lokality, a osvěta k inkluzivnímu vzdělávání pro rodiče 
a veřejnost ve městě Brně 
Doučování, kroužek aktivního občanství, koordinace inkluze 

 

 

Zhodnocení a závěr:  

Školní rok 2017/2018 byl rokem plným aktivního života. Podle ohlasů z řad rodičů, 

zřizovatele, žáků i učitelů, je škola vnímána jako velmi dobrá a na dobré cestě. Otevíráme 3 

první třídy, třídy s rozšířenou výukou Aj a M. Daří se získávat další finance a zajišťovat 

opravy. Konala se řada akcí pro žáky i veřejnost, zapojujeme se do řady projektů.  

Měla začít celková rekonstrukce školy ještě v tomto školním roce, ale začátek se 

posunuje na podzim 2018. Velkým zásahem do školního roku byla havárie střechy na podzim 

2017. Až do konce školního roku jsme nemohli využívat 4. patro a tím pádem žádnou 

odbornou učebnu. 

 

Vyhodnocení cílů na školní rok 2017/2018 

1. Pokračovat v dobré práci a budování dobrého jména školy. 

- Splněno 

2. Pohodové klima ve škole. 

- Ubylo výchovných opatření i řešených přestupků proti ŠŘ. Prevence funguje. Řešíme 

vše od počátku.  

- U zaměstnanců někdy neshody, ale řešíme 

3. Dobré výsledky vzdělávání, dle našeho zaměření a koncepce rozvoje.  

- Úspěchy žáků na olympiádách a soutěžích (M a AJ – na 1. i 2. stupni), sport (atletika, 

florbal), zdravotníci, Čtení s Donem, výtvarné soutěže.  

- Podařilo se výborně nastartovat výuku angličtiny. Proběhla řada projektů, zájezd do 

Aj, jsme v P.A.R.K., řada deváťáků má nadstandardní znalosti Aj  

4. Sebehodnocení učitelů – osobní plán rozvoje…vyhodnocení na konci roku. Vzájemné 

hospitace 

- Splněno. Hospitace se podařilo konečně rozjet. Dobrá zpětná vazba. 

5. Práce s deváťáky – nově. 

- Postupně řada akcí: testování, vícedenní akce na zkušenou (simulace reálného života, 

volby povolání atd), pracovní úřad, jak se učit – připravit na PZ, příprava na PZ  
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6. Otevřít další výběrovou 6. třídu a výběrovou 1. třídu. 

- Splněno. První rok 1. A má výborné výsledky. Výborná práce TU. 6. V je v letošním 

roce opravdu dobrá. 

7. Rozjet pořádně CLIL. 

- Daří se na 1. st. a na 2. hlavně v M, Ov, Př, Z. Musíme pokračovat. 

8. Práce se třídou! Hlavně, co dělat v TH, akce mimo vyučování … 

- Zde jsou nedostatky. Proběhlo školení osobnostní a sociální výchovy, ale bez 

praktického dopadu. Musíme nadále pokračovat. Akce navíc – probíhají v hojné míře. 

9. Patronát deváťáků nad prvňáčky – viz. zahájení školního roku. 

-  letošním roce probíhalo méně spolupráce než v předchozím. 

10. Zahájit rekonstrukci školy. Připravit další fáze modernizace ŠK a vybavení učeben.  

- Zahájení se odložilo na další školní rok. Taktéž vybavení učeben se odkládá z důvodu 

připravované rekonstrukce. 

 

Prioritou pro příští školní rok je zvládnout rekonstrukci školy za provozu. 

 

Konkrétní cíle na školní rok 2018/2019: 

1. Zvýšená opatrnost při rekonstrukci školy – dbát na bezpečnost – informovat. 

2. Udržet kvalitu vých.vzd. procesu i během rekonstrukce a stále bezpečné klima. 

3. Obhájit titul Ekoškola, Rodiče vítáni. 

Pedagogové:  

4. Stabilizace pedagogického i neped. sboru – noví členové, zdravé bezpečné klima, 

komunikace.  

5. Rozvoj pedagogů (DVPP, vzájemné hospitace) – šablony 2. 

Pedagogický proces: 

6. Vést žáky k sebehodnocení a hodnocení navzájem. Osobnostní a soc. výchova v TH. 

7. Více se učit venku a více pohybu. 

Ostatní 

8. Sladit provoz s GDPR. 

9. Mapa školy – Hubatka. Příprava nové koncepce rozvoje. 

Financování: 

10. Získat z projektu 7 nových interaktivních tabulí a 4 mil. na vybavení odborných učeben. 

 

Výroční zpráva projednána školskou radou dne: 30. 8. 2018 

Výroční zpráva projednána pedagogickou radou dne: 29. 8. 2018 

 

Schválil:       

 

 

 

Mgr. Roman Burda 

    ředitel ZŠ a MŠ, Brno, Horníkova 1, p. o. 


