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I. Základní údaje o škole

Název, identifikační údaje a právní forma školy
Základní škola Slunovrat
IČ:079 28 157
Resortní identifikátor (IZO): 691013012
Právní forma: školská právnická osoba

Sídlo školy
Viniční 1016/165, 615 00 Brno

Místo poskytování vzdělávání:
Lidická 6a, 602 00 Brno

Adresa pro dálkový přístup
https://www.skolaslunovrat.cz/
skola@skolaslunovrat.cz

Zřizovatel školy
Škola Slunovrat, z.s.
Viniční 1016/165, 615 00 Brno
IČ: 07129785
statutární orgán: předsedkyně spolku Mgr. Barbara Strobachová, PhD.

Vedení školy
Ředitelka (od 18.8. 2021) Mgr. Helena Naňáková

Přehled oborů vzdělávání

Škola a školská zařízení:

Obory vzdělávání:
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Rada školské právnické osoby
Je spolu s ředitelem jedním z orgánů školy, její členy jmenuje a odvolává zřizovatel.
Členové:

Mgr. Jiří Jurek
Ing. Miroslava Hudcová
Mgr. Miroslav Filip, PhD.
Ing. arch Robert Sedlák
Mgr. Martin Hadaš

Školská rada

Zřízena ředitelkou ZŠ Slunovrat 3. 12. 2020. Volby proběhly v termínu 23. 9. - 25.10. 2019.
Doplňující volby do rodičovské kurie školské rady proběhly 14. 2. 2020.

Členové:
Radka Šichová, předsedkyně školské rady, zvolená  pedagogy
Lenka Michlovská, zvolená pedagogy
Denisa Denglerová, zvolená rodiči
Jan Čillík, zvolen rodiči
Petr Okurka, jmenován zřizovatelem
Hana Kleisová, jmenována zřizovatelem

II. Charakteristika školy

1. Obecné principy školy

Základní škola Slunovrat je nestátní školou, zřízenou spolkem Škola Slunovrat, z.s. Náš
vzdělávací systém vychází z principů konstruktivismu. Inspiruje se inovativními

pedagogickými směry, současnými poznatky z oblasti psychologie, pedagogiky, neurověd aj.

Klade důraz na propojení člověka s přírodou, vzájemné vztahy všech účastníků vzdělávacího

a výchovného procesu, zkoumání světa kolem i uvnitř sebe všemi smysly.

Základní škola Slunovrat byla od 1. září 2019 zapsána do rejstříku škol a školských zařízení.

Maximální zapsaná kapacita školy je 78 žáků ve škole, 45 žáků ve školní družině.

Aplikujeme ve výuce i životě školy několik principů:

1. Princip respektu a úcty

2. Princip společenství

3. Princip zdravého sebevědomí

4. Princip svobody a odpovědnosti

5. Princip učení se zkušeností

6. Princip vzdělávání pro život

7. Princip smysluplného učení
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Tyto principy naplňujeme v konkrétních krocích:

● Využíváme malotřídní systém podobně jako vesnické školy - realizujeme sloučené

vzdělávání, v jedné třídě jsou děti minimálně dvou ročníků. V tomto školním roce pouze

pátý ročník měl převážnou část výuky samostatně.

● Jsme školou, která uskutečňuje část výuky ve venkovním prostředí (tzv. Den v terénu) - v

přírodě, v muzeích, galeriích, knihovně, divadle či dalších institucích. D9ky projektu

Impulz a nadšení pedagogů se venkovní výuka stala realitou ve více blocích během týdne.

● Jsme škola, která vzdělává všechny děti. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami, děti

z rodin v obtížných životních či sociálních situacích aj. Otevřeli jsme se ochotně i na

přijetí dětí z Ukrajiny, i když nakonec nikdo ze zájemců nenastoupil

● Cíleně vytváříme prostor pro vzájemná setkávání, která obohacují děti, pedagogy i rodiče.

V tomto školním roce se potýkala ještě s omezením.

● Vycházíme z inovativních vzdělávacích konceptů a inspirujeme se novými poznatky

z oblasti výchovy a vzdělávání (používáme Montessori pomůcky, hry z intuitivní

pedagogiky, didaktiku matematiky podle prof. Hejného, čtením a psaním ke kritickému

myšlen, badatelskou výuku aj.). Zahrnujeme do tohoto konceptu i úsilí o organizaci s

tyrkysovým pojetím řízení.

● Záleží nám na zdravém klimatu v pedagogickém týmu i jednotlivých třídách. Klademe

důraz na rozvíjení sociálních a osobnostních dovedností jak u personálu školy, tak dětí a

jejich rodičů.

● Nejméně třikrát ročně vyjíždíme do terénu na pobytové kurzy.

● Preferujeme tvořivé uchopení světa kolem sebe: výtvarná, hudební, dramatická a

environmentální výchova jsou nedílnou součástí každodenního vzdělávání dětí a stojí na

stejné úrovni jako výukové vzdělávací oblasti.

● Klademe důraz na osvojení konkrétních dovedností, které vedou k prohlubování

jednotlivých kompetencí a porozumění světu uvnitř i kolem sebe.

● Zapojujeme širší komunitu rodičů našich dětí a lidí zajímajících se o tento typ vzdělávání

do činnosti školy. Vítali jsme jejich nápady a nabídky.

● Aktivně vyhledáváme spolupráci se subjekty nastavené na sebeřízení organizací,

environmentální témata, poznávání všemi smysly, rozvíjející občanskou aktivitu a sociální

témata společnosti, což se projevilo propojením s tématy, které hýbaly společností.

2. Charakteristika materiálně-technického vybavení školy

V souvislosti s pedagogickou koncepcí školy je pro nás důležité právě zázemí a vybavení

jednotlivých tříd, které jsou uspořádány tak, aby dávaly prostor pro sebeřízenou práci dětí,

podněcovaly jejich zájem o vzdělávání a umožňovaly jim střídání týmové, skupinové a

individuální práce, případně práci s pomůckou.
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Základní škola Slunovrat má od školního roku 2020/21 pronajaty prostory v budově č.p. 6a

na ulici Lidická, Brno. Jako zázemí se nám tu nabízí necelá dvě podlaží, která jsme upravili

pro naše potřeby.

V tomto školním roce jsme mohli nakoupit z projektu Impulz pomůcky pro badatelství pro

předmět svět kolem nás a zkoumání v přírodě, klíče k rozpoznávání stromů, keřů, rostlin a

živočichů.

Z projektu Chytrá škola 02 jsme zakoupili ozobota a několik tabletů, ze Šablon 9 notebooků
a jeden tablet pro žáky.

Rozšířili jsme nabídku drobných hudebních nástrojů, výtvarných prostředků o kvalitní

akvarelový papír a akvarelové barvy, kaligrafické sady, pastely ze včelího vosku, vybavení pro

grafiku a linoryt.

Vybavili jsme žákovskou knihovnu i knihovnu pedagogů novými tituly a materiály.

Na druhý stupeň jsme zakoupili interaktivní tabuli s příslušenstvím a hojně ji přes školní rok

využívali.

III. Personální zabezpečení činnosti školy

1. Zaměstnanci

V roce 2021/22 byli na škole tito zaměstnanci školy:

● ředitelka školy - Helena Naňáková

● školské poradenské pracoviště:

○ koordinátorka ŠPP a výchovná poradkyně - Barbara Strobachová

○ metodička  - Helena Naňáková

○ speciální pedagožka - Hana Kleisová, Simona Malá

● koordinátorka EVVO - Radka Šichová

● třídní průvodkyně 1S -Tereza Vlachová

● párová pedagožka 1S - Simona Malá

● třídní průvodkyně 2S - Alexandra Šimíková, Dana Dočkalová

● třídní průvodkyně 3S - Lenka Poulová

● třídní průvodkyně 4S a 5S - Eliška Nekulová

● oborová pedagožka angličtiny - Eliška Nekulová

● oborový pedagog technologií - Viktor Mašíček

● asistentka pedagoga v 1S - Hana Martiníková, Veronika Autratová, Barbora Zelenková

● asistentla pedagoga ve 4S  - Martina Nosková

● lektor terénních dnů v 1S - Ondřej Jelínek

● asistentka pedagoga v 2S - Barbora Pálková

● družina:

○ vedoucí družiny: Ludmila Motyčková

○ vychovatelky: Hana Vlková, Veronika Autratová, Barbora Suchánková

● provoz:
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○ koordinátorka školní administrativy - Martina Sedláková (nepedagogický

pracovník), od března 2022 společně s Janou Sedláčkovou Krištoforyovou

○ správa pomůcek a materiálního zabezpečení - Barbora Pálková

○ personalistka a administrativní pracovnice - Radka Šichová

2. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků

S otevřením druhého stupně mohla řada pedagogů uplatnit svou kvalifikovanost pro výuku

na tomto stupni vzdělávání. Většina pedagogů, vychovatelů i asistentů pedagoga mají

odpovídající vzdělání, zkušeností s prací s dětmi a preferují laskavý a respektující přístup. Na

druhém stupni v tomto školním roce působilo také několik lektorů za přítomnosti pedagoga,

aby žáci navázali vztah s reálným světem.

3. Další vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků

Na začátku tohoto školního roku jsme si stanovili hned několik důležitých priorit:

- postupně nastavovat systémy sebeřízení a stát se čitelnější pro veřejnost i širší tým

- pátrat po otázkách sebeřízení, které nás pálí a způsobují chaos

- věnovat prostor sebevzdělávání a tématům, které řeší rodiče i děti

A. Facilitace:

- téměř každý měsíc 2,5 hodinové setkání s Adamem Čajkou, facilitátorem a

lektorem NVC (systémy sebeřízení a zpětná vazba)

- zpětná vazba na roční fungování 2.stupně za přítomnosti Jana Kršňáka (2x 4

hodinová setkání)

B. Metodická a didaktická podpora:

- den pod vedením tutorky didaktiky prof. Hejného Terezy Kottové

- v rámci projektu IMPULZ vzájemná výpomoc mezi zkušenými pedagogy a

začínajícími, tvorba metodiky

- Montessori pedagogika a genetická metoda čtení a psaní v rámci setkání

pedagogů 1.stupně
- obsluha interaktivní tabule a její využití především při výuce na 2.stupni

- prevence rizikových jevů, podpora pro práci s dětmi s PO

- setkání s Janem Kršňákem nad tématy výuky, přístupu k dětem, výchovy a

vzdělávání, rizika a přínos technologií

- Triády (Tripartity) ve spolupráci se ZŠ Filipkou

C. Seberozvoj a rozvoj týmu:

- wellbeing a technologie v naší škole z projektu Chytrá škola O2

- intuitivní pedagogika v týmu

- 1x měsíčně celotýmovka (porada se vstupem některého pedagoga)

- Pedagogika pramenící z nitra (Institut pro podporu inovativního vzdělávání) se
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zakladateli

- pravidelná setkání malých třídních týmů minimálně 1x měsíčně
- krátká dotazníková šetření, zpětné vazby po výjezdech a větších akcích školy

- konzultace a poradenství v rámci týmu

- setkání vychovatelů družiny a pedagogů nad aktuálními tématy

- pravidelná setkání online družiny

D. Individuální kurzy, workshopy a vzdělávání:

- Co vyžaduje ČŠI pro tento školní rok

- Obtížné situace ve výuce

- CŽV Vychovatelství

- Lateralita

- Tajemství Velikonočního ostrova

- Hodnocení ve venkovní výuce

- Primární práce v roli pedagoga

- Práce s učebnicí pro 4. ročník podle matematiky Hejného

- Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ (3x)

- Montessori online kurz

- Konference Konvička

- Týden s hlínou

- Hodnocení ve venkovní výuce

- Badatelsky orientovaná výuka dějepisu

- Vzdělávání pro facilitátory poradních kruhů
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IV. Údaje o žácích a výsledcích vzdělávání
1. Údaje o žácích k 30. 6. 2022:

● celkem dětí 58

○ 1S (1. a 2. ročník): celkem 13 dětí

○ 2S (3. a 4.ročník): celkem 17 dětí (během šk. roku přibyl 1 chlapec)

○ 3S (5. ročník): celkem 6 dětí

○ 4S (6. a 7.ročník): celkem 14 dětí

○ děti v IV: 8 dětí

Otevření 2. stupně:

● jednoduché ŠVP pro 2. stupeň, které je věrné principům školy

● spuštění výuky informatiky v každém ročníku

● hodina konverzace angličtiny týdně navíc

● projektové týdny, max. 4-5 za rok (zakončeny rodičovskou kavárnou)

● nepovinný druhý jazyk: francouzština

● spolupráce lektorů a odborníků

● diferenciace výuky

● poznávací výjezdy
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V. Zápis dětí do prvního ročníku
V roce 2021/2022 nastala vyjímečná situace ohledně zápisu dětí do prvního ročníku. Mladší

sourozenci dětí navštěvujících naši školu naplnili předpokládanou kapacitu.

Jednalo se o celkem 7 dětí (5 chlapců a dvě dívky). Rodiny byly vyzvány k vyplnění

elektronické přihlášky přes EduPage. A poté proběhl zápis 21. 4. 2022 v odpoledních

hodinách v parku Lužánky. Na programu zápisu se podílely děti ze třídy 1S, které připravily

jednak malé občerstvení, a také provázely budoucí prvňáčky na jednotlivých stanovištích.

V úzké spolupráci s jednotlivými rodinami byly uspořádány 4 setkání pro děti nastupující do

první třídy.
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VI. Charakteristika tříd
1. Třída 1S - první a druhý ročník

V 1S působila jedna třídní průvodkyně, 1 párová pedagožka a 1 asistentka pedagoga. Dále

učitelka angličtiny a lektor terénních dní. Na jeden blok matematiky docházela do třídy další

průvodkyně. Některé programy hudební výchovy byly vedeny externím lektorem. Ve třídě
bylo celkem 13 dětí, 6 dětí z prvního a 7 dětí z druhého ročníku, 6 dívek a 7 chlapců. Několik

dětí vyžadovalo různé stupně podpůrných opatření. Celý rok se práce ve třídě zaměřovala

na společném budování dobrého klimatu třídy, na třídních a školních pravidlech. Závěrem

roku tak bylo možné pozorovat, jak se nejmenší třída aklimatizovala v prostředí školy.

Velkým tématem třídy byly vztahy mezi sebou navzájem, a to jak mezi dětmi ve třídě, tak

mezi dětmi napříč ročníky a zároveň mezi dětmi a průvodci. Třída byla velmi energická a pro

některé děti bylo náročnější uvědomovat si hranice, které by neměly přesahovat. S dětmi

proběhlo několik programů zaměřených na toto téma, každý týden se také toto téma řešilo

na třídních kruzích. S některými dětmi pak proběhlo speciální setkání s rodiči i průvodci nad

rámec tripartit, ze kterého jsme pak mohli vycházet pro další práci ve třídě. Výuka ve třídě
probíhala nejčastěji ve dvou blocích. Každé ráno se výuka zahajovala společným kruhem.

Žáci se dělili pouze na výuku angličtiny, kterou měl pouze druhý ročník. Některé dny byla

realizována venkovní výuka nad rámec dnů v terénu, která probíhala nejčastěji v lužáneckém

parku, ve venkovních prostorách školy, či v blízkém okolí.

V červnu se 1S vydala na třídní výlet s přespáním do města Jihlavy. Jeli jsme ráno autobusem

z nádraží Grand v Brně a téměř celý den jsme strávili v jihlavské Zoo. Tu jsme nejprve prošli

společně, a následně děti dostaly možnost rozchodu. Jelikož byla Zoo pro děti velkým

lákadlem, zůstali jsme v ní až do zavírací doby. Večer jsme si společně objednali pizzu, pro

kterou jsme si zašli a večeři jsme si užili na jihlavských hradbách. Přespali jsme v Domě dětí

a mládeže. Ráno jsme se vydali se podívat do jihlavského podzemí na prohlídku s průvodcem

a zbylý čas před odjezdem autobusu jsme strávili hrou v nedalekém parku.
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2. Třída 2S - třetí a čtvrtý ročník

Ve třídě 2S působil jeden třídní průvodce, asistent pedagoga, pedagog terénních dní, učitel

angličtiny a informatiky. Výuka probíhala zejména v rámci třídy, ale probíhaly i společné

programy s ostatními třídami (jak adaptační pobyty, tak tematické dny či hodiny).

Do třídy přistoupil na podzim nový chlapec. Počet chlapců (devět) a dívek (sedm) byl

vyvážený, stejně tak počet žáků v ročnících (třeťáků bylo devět, čtvrťáků osm). Ve třídě
dobře fungovala chemie mezi dívkami a chlapci. Děti ze staršího ročníku byly zpočátku více

slyšet při společných diskuzích. Během roku se začaly vyjadřovat ke společným záležitostem

i děti z mladšího ročníku.

Ve třídě se dbalo na dodržování společně ustavených pravidel, některá pravidla se

upravovala během roku na základě domluvy s dětmi. Důležitým aspektem pobytu ve třídě
byla vzájemná spolupráce všech dětí, na kterou se dbalo při rozdělování do skupin a

zadávání práce. Pokud se ve třídě objevily vztahové nesnáze, byly zúčastněné děti vyzvány k

projednání a hledání řešení za přítomnosti a pomoci dospělého.

Ve třídě panovalo příjemné a ohleduplné pracovní klima. Výuka probíhala buď řízeně
pedagogem, nebo si děti volily úkoly samy po konzultaci s pedagogem. Děti ve třídě byly

velmi kreativní a akční, zejména ty ze staršího ročníku. Mnoho programů vymyslely a

zajistily samy děti. V tomto školním roce byly do výuky více zařazeny intuitivní hry.

Třídu tvořily dvě místnosti. Ve větší místnosti probíhala primárně výuka celé třídy. V menší

místnosti byly umístěny pomůcky, knihovnička, klavír a pohovka, která sloužila k odpočinku

a čtení. Výuka probíhala velmi často ve venkovních prostorách školy a ve zdejším parku, a

také prostřednictvím výukových programů.

Třídní průvodce, asistentka pedagoga a pedagog terénních dní byli v úzkém kontaktu,

společně plánovali výuku, projednávali podpůrná opatření a klima třídy a byly si vzájemnou

oporou po celý rok.

3. Třída 3S - pátý ročník

Ve třídě 3S působil jeden třídní průvodce, učitel angličtiny a informatiky, lektoři terénních

dnů a průvodce uměním a kultury. Byla to výjimečná situace, kdy se 6 páťáků setkávalo v

předmětech ČJ, M a IT, jinak se na všechny ostatní předměty propojovali se třídou 45S. Viz

charakteristika níže. Díky tak nízkému počtu se s dětmi dobře pracovalo na pravidlech třídy a

školy. Zároveň bylo jednodušší nahlédnout do dětí, jejich potřeb, zálib, obav aj. a věnovat se

jim individuálně. Prima se děti během roku adaptovaly mezi s sebou i s dětmi z druhého

stupně, kam od září zamíří.
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4. Charakteristika tříd 2.stupně

Ve třídě 45S působil jeden třídní průvodce, průvodce pro český jazyk, matematiku,

informatiku, tělesnou výchovu a jazyky, lektoři terénních dnů a průvodce pro předmět Svět

kolem nás.

Výuka byla organizována do tematických bloků, provázaná napříč jednotlivými předměty.

Výstupem z každého tematického celku byl projektový týden, který celek uzavíral a nabízel

žákům tvořivě zpracovat danou tematiku a prezentovat svůj výtvor na veřejné akci školy tzv.

rodičovské kavárně. Žáci na projektech spolupracovali v užších týmech, které si volili napříč
od 5. do 7. ročníku. Součástí výuky byla jak práce ve třídě, tak práce v terénu. V rámci

terénních dní, které jsou popsány níže, jsme témata doplňovali o exkurze, výstavy nebo

workshopy související s tématy. Do výuky se zapojili i rodiče, kteří navštěvovali nejen

kavárny, ale zajišťovali i některé terénní akce.

Třídy se na terénním dni i v projektových týdnech propojovaly s 3S a připravovaly tak mladší

spolužáky na přechod na druhý stupeň, který je čekal v příštím roce.

Terénní dny 2. stupně
Ekologie rybníka -badatelsky orientovaná výuka

Vodní tajemství lesa (Lipka-výukový program)

Stránská skála -archeologie

Zánik keltské osady - Staré zámky

Svoboda - 17.11.1989 v Brně
Svět nevidomých -technické muzeum v Brně
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Klimatická  a politická migrace -Zážitkový program + beseda s Člověk v tísni

Klima se mění s námi (Lipka-výukový program)

Veterina Brno -exkurze- Eva Justová

Magnetismus (výukový program -Vida)
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Radioaktivita (FC Nuclear - Jan Macků)

Mise pro 6 nohou (Lipka -výukový program-hmyz)

Bunkr 10Z

Workshop HaDivadla Brno- O divadelních profesích

Antické divadlo -venkovní workshop s externím lektorem

Údolí kostí (Rychta -výukový program-Moravský kras)

Rudice- pískový lom -geologická exkurze

Bruslení - Líšeň
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Lezecká stěna Komárov (kurz horolezení a jištění s odborným lektorem)

Riviéra -koupaliště (oslava konce školního roku)

Kánoe -Jundrov  (jednodenní vodácký kurz)

Akce 2.stupně
Přechodový rituál v Pekárně v Moravském krasu

Adaptační pobyt-Slunečnice-Vysočina

Účast na maratonu dopisů- Amnesty International

Předvánoční zpívání v kostele Sv. Jakuba

Zimní pobyt -Brádlerovy boudy
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Program - Od chlapce k muži, od dívky k ženě
Poznávací trojdenní výprava -Praha -Národní divadlo, Divadlo Járy Cimrmana, Svět optických

klamů, Medůzárium, Pražský hrad,Svět motýlů (Botanická zahrada)

Putovní výprava - Valašsko-Vařákovy paseky-Pulčín (tematika vypálené osady za 2. světové

války)

Přespávání ve škole -návštěva kina-Poslední závod

Beseda s žáky i rodiči - O2 chytrá škola-mediální výchova

Hudební dílny s Janem Kynclem
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Koncert tříd pro žáky i rodiče k oslavě konce školního roku (kavárna Divoška) a předávání

vysvědčení

Rodičovské kavárny:

Prezentace žáků na téma Domov

Divadelní představení žáků 2.stupně-vyvrcholení tématu Divadlo -amfiteátr Lesná

Předvánoční dobročinný jarmark a kavárna pro žáky a rodiče školy-vyvrcholení projektu

Potřebuji pomoc!

Prezentace žákovských plakátů na téma Profese a moje budoucí povolání.

Pracovní společenství:

V rámci předmětu pracovní společenství byla vytvořena školní sbírka minerálů, dřevěné

budky, hračky do družiny, krmítka na školní pozemek, sukulentní zahrádky do interiéru školy

nebo školní klip.
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VII. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a
ŠPP

Důraz na zdravé klima, důvěru a vztahy tvoří páteř naší školy.

Na začátku školního roku proběhlo základní proškolení celého týmu v tom, co všechno je u

nás v tomto smyslu nastaveno a o co usiluje naše pedagogická koncepce, která předpokládá

zdravé klima jako základ veškerého utváření vztahů a vzdělávacích procesů.

Třídní průvodci se aktivně podíleli po celý školní rok v propojování aktivit, událostí,

programu i výuky ve své třídě a v týmech dospělých, jak nejlépe v tomto směru mohli

navzdory všem opatřením a požadavkům.

Založili jsme si tzv. ”živý” dokument - plán jednotlivých aktivit a cílů, které jsme po celý rok

sledovali a vyhodnocovali, po celý školní rok průběžně do nej zasahovali a reagovali na

aktuální situaci. Navzájem se tak mohli od sebe inspirovat a zároveň mít přehled o tom, co se

kde děje.

Dalším živým dokumentem se stal zápisník každé třídy, splňující požadavky GDPR, do něhož
každý vyučující mohl zanést událost, která vyplynula ve výuce a souvisela právě s rizikovými

jevy.

Kritické body, s nimiž se děti i tým vyrovnávali

- testování na přítomnost Covid - 19

- měnící se opatření v souvislosti s nákazou Covid-19

- zahájení války na Ukrajině
- zvýšená aktivita dětí ve vztahu k technologiím

- systematické zavádění technologií do výuky (a s tím spojená rizika)

- přestup některých žáků z jiných škol do vyšších ročníků
- náročné klima v některých třídách

Osvědčilo se:

- pravidelná práce na kruzích ve třídách

- sestavování pravidel společně s dětmi a pravidelná revize

- celoškolní i třídní sněmy s předáváním pravidelných informací a citlivým

objasňováním situace

- alespoň nárazově poradní kruhy v rámci tříd i celoškolních akcí

- pravidelné předávání informací o dětech, podpůrných opatření, potíží, které děti

nebo rodiče řeší

- celoškolní výjezdy a vzdělávací kurzy

- celotýmovky

- celoškolní vzdělávání a sdílení zaměstnanců školy za přítomnosti externích lektorů
Celý tým se pravidleně co měsíc setkával na facilitacích, kde jsme za přítomnosti externího

facilitátora nastavovali systém zpětné vazby, vzájemné podpory, odbornosti.

Od ledna 2022 jsme zapojeni do projektu Chytrá škola O2, kdy se tým pravidleně scházel a

vyhodnocoval naše strategie přístupu k dětem, výuky, pravidel zvláště v oblasti komunikace

a používání technologií. Realizovali jsme také besedu s rodiči na toto téma a analyzovali
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současný stav a vyhodnocovali rizika i přínos. Zapojili jsme i rodiče a žáky prostřednictvím

debat.

V rámci možností jsme zcela konkrétními kroky soustředili svou pozornost na pět oblastí, jak

máme nastaveno v naše každoročním Minimálním preventivním programu:

1. Podpora dětí v převzetí spoluzodpovědnosti za dění kolem nich vzhledem k jejich

možnostem a věku, aktivní zájem o jejich situaci

● sněm, na němž mohou projednat věci, které chtějí změnit nebo vytvořit se proměnil

z důvodu opatření na třídní sněmy, vedené  ve třídách

● péče o prostředí tříd (služby ve třídách)

● nastavení pravidel bezpečí a důvěry a pravidelnou práci s nimi v každé třídě

● zmapování aktuální situace v jednotlivých třídách a u jednotlivých dětí -

prostřednictvím dipartit, rychlých zpětných vazeb, rozhovorů, projeveného aktivního

zájmu

● aktivní práce s pravidly během celého školního roku, propojení družinky a třídních

týmů

● při opakovaných potížích s pravidly nastavení další podpory - setkání s rodiči, sepsání

písemných závazků apod.

2. Systematické vytváření prostoru a času k vzájemnému soužití dětí a jejich průvodců

● komunitní kruhy ve třídách i družině a příležitostně poradní kruhy

● pravidelná celoškolní setkání a sněmy za dodržení všech opatření

● sestavení a realizace plánů dnů v terénu v závislostech na opatřeních

● dva celoškolní výjezdy (adaptační kurz a zimní pobytový kurz)

● projekty ve třídách

● společný zpěv a intuitivní hry

● získávání pravidelné zpětné vazby od dětí na svou práci průvodce - osvojování

dalších technik

● společné jednorázové akce s aktivitou dětí - poradní kruh na uvítání nového školního

roku, závěrečné vystoupení pro školní komunitu (každá třída připravila program pro

druhé)

● přednášky a workshopy k primární prevenci - Digiděti (technologie - jejich rizika a

přínos), sexuální výchova
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3. Zdravé klima v pedagogickém týmu jako základ zdravého klimatu školy

● pokračování v nastavování systémů v tyrkysové organizaci prostřednictvím pravidelné

facilitace

● spolupráce a principy sebeřízení v rámci pedagogického týmu - obnovení coggle

mapy, pravidelné info zprávy prostřednictvím e-mailu, vtažení celého týmu do

spolurozhodování o věcech ,které se týkají všech

● připomenutí vize školy

● nastavení poskytování zpětné vazby - na té je ještě třeba pracovat a nastavit časový i

prostorový rámec
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4. Rodiče jako důležitá součást školy

● pravidelné setkávání širší komunity školy (třídní a školní setkání, třídní schůzky,

tripartity, slavnosti) se realizovaly v rámci možností

● nabídka vzdělávání pro rodiče - zrealizováno setkání s Janem Kršňákem, Digiděti, v

rámci projektu Chytrá škola O2 nad riziky a přínosem technologií, dále Jak si povídat s

dětmi o dospívání a sexu

● řešení konkrétních problémů, které se v průběhu roku vyskytly - v rámci tripartit,

mimořádných setkání s rodiči a dítětem, ve skupině více rodičů a dětí

● pravidelně jsme informovali o dění ve škole prostřednictvím e-mailové komunikace

5. Školské poradenské pracoviště jako podpora a pomoc vzdělávacího procesu

● rozdělení jednotlivých rolí a kompetencí mezi koordinátora, výchovného poradce

metodika prevence, speciálního pedagoga a jejich spolupráce s třídními průvodci

● hledání místa pro sociálního pedagoga v procesech skupinové dynamiky

● systematická podpora dětí s SVP, mimo jiné také v podpůrných skupinách vedených

speciální pedagožkou nebo individuálně
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● včasné podchycení dětí se speciálními potřebami a poruchami učení, mimořádně
nadanými aj.

● realizace podpůrných opatření dle doporučení poradenských pracovišť - škola

realizuje podpůrná opatření personální i materiální

Počet dětí s realizovanými podpůrnými opatřeními (PO) ve školním roce 2021/22 -

převažující stupeň:

PO 1.stupně 11

PO 2. stupně 6

PO 3.stupně 4

PO 4.stupně 1

23



VIII. EVVO (environmentální výchova, vzdělávání
a osvěta) na škole

Tento rok byl v jeho první polovině ve znamení venkovní výuky. Jako škola jsme získali grant

od MŠMT na realizaci projektu IMPULZ nebo-li Inovativní Metody Už Nejsou Záhadou. Tento

projekt se realizoval zejména v mladších třídách 1.-4. roč. Starší ročníky se podílely na

některých jeho částech.

V rámci projektu jsme na podzim mnohem více posílili pobyt venku v jednotlivých třídách a

realizovali poměrně velkou část i předmětové výuky venku. Výsledkem bylo zapojení velké

části pedagogů a průvodců jednotlivých tříd. Někteří se s venkovní výukou a jejím

významem teprve seznamovali. V rámci projektu byla vytvořena metodika venkovní výuky,

natočeno video s doprovodným materiálem k metodice, uspořádali jsme také workshop pro

budoucí pedagogy - studenty pedagogické fakulty a zorganizovali jsme online prezentaci pro

pedagogy a zájemce z celé ČR. Kromě toho se nám podařilo získat další nadšené kolegy pro

venkovní učení.

Kromě tohoto počinu jsme v první polovině roku také zorganizovali adaptační pobyt na

vysočině pro celou školu, jehož součástí  byl přechodový rituál pro děti z 5.,6. a 7.roč.

Druhá polovina roku byla ve znamení pobytových akcí a výjezdů v rámci jednotlivých tříd.

Nejstarší děti opět vyjely na třídenní putování přírodou s přespáním pod širákem. Mladší

třídy měly pobyt s přespáním na Hádech v areálu lesní pedagogiky Doubravka. V rámci

družiny se podařil také zorganizovat výměnný bazárek oblečení a hraček.

Jsme školou zapsanou v programu Mrkev (metodika a realizace komplexní ekologické

výchovy) a v programu Globe (Globe je mezinárodní vzdělávací program zaměřený na životní

prostředí a využívající metod badatelsky orientované výuky). Každoročně se účastníme

konference Konev, která je zaměřena na environmentální výchovu. Účastníme se také

výukových programů pořádaných v centru ekologické výchovy Lipka.

V tomto školní roce se zahájila výuka i na druhém stupni, obsah terénních dní úzce souvisel s

výukou ve třídě a projekty, proto je jejich popis také zahrnut v kapitole “Charakteristika tříd
2. stupně”.

IX. Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti

1. Dny v terénu a venkovní výuka

Děti ze třídy 1S (1. a 2.roč.) se v rámci Dnů v terénu nejčastěji vydávaly do okolí, aby

prozkoumávaly přírodu a živočichy v ní, a na vlastní kůži zažívaly všechna roční období.

Často chodily k vodním tokům zkoumat drobné vodní živočichy, společnými silami čistily
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studánku. V chladnějším počasí se děti učily připravit a rozdělat oheň. Vyřezávaly ze dřeva a

tvořily z přírodnin. Na vánoční jarmark vyráběly šperky, mýdla a pekly perníčky. V létě třída

společně vařila oběd na skautské základně na Lesné. Na jaře nachystala a odvedla program

pro budoucí první třídu. Kromě toho se 1S vydala třikrát na Lipku, a sice na programy Kam se

plazí plazi na Rozmarýnku, Pásl ovčák ovce na Jezírku a Hospodářství u Šňofouse na Lipové.

Několikrát třída navštívila jeskyně v Moravském krasu. Sama se vydala do jeskyně Pekárna a

společně s lektorem z Kaprálova mlýna se zúčastnila programu o netopýrech a navštívila

běžně nepřístupnou jeskyni Netopýrka. Fyzikální zákony prozkoumávala ve VIDa! Centru.

Jedno dopoledne strávila na programu Hvězdárny a Planetária Brno. Za kulturou vyrazila

třída na divadelní představení divadel Al Dente, Barka a Radost. Zúčastnila se festivalu Dobrý

den, Kociánko. Navštívila doprovodný program a výstavu Petra Nikla ve Fait Gallery a zažila si

program Filharmonie Brno s názvem Na buben se netluče. V červnu se 1S vydala na třídní

výlet s přespáním do města Jihlavy, kde strávila den v Zoo a další den prozkoumala jihlavské

podzemí.

Děti ze třídy 2S (3. a 4.roč) měly terénní dny velmi pestré. Objevovaly v okolí Brna a v Brně
samotném místa, která byla zajímavá jak historicky, tak přírodovědně. Za zmínku stojí

jeskyně Švýcárna, Malhostovická pecka, Pouzdřanská step, Lom Hády, Stránská skála, z

historických míst v Brně děti navštívily brněnské podzemí, památník Leoše Janáčka,

Ústřední hřbitov, Muzeum J.G. Mendela, Vilu Stiassni. V rámci dne boje za svobodu se děti

seznámily s místy jako je budova Ústavního soudu a úřad ombudsmana. Venku také spolu

prošly celým badatelským cyklem na téma les (badatelskou i senzitivní fází). Protože

venkovní výuka je i o aktivním pohybu, tak je třeba zmínit i dětmi organizované zimní

olympijské hry, bruslení, sportovní terénní den. Ve škole pak děti také připravovaly dobroty z

dýní a svatomartinskou hostinu v přírodě. Děti také navštívily několik výukových programů.

Na jednom se dozvěděli něco více o říši hmyzu, na dalším jak se peče chléb, zjistily, jak je to

vlastně s bílým cukrem a jak putuje potrava trávicím traktem. Kromě všech těchto aktivit se

ještě stihli podívat i do technického muzea, navštívit 2x divadlo, galerii a ještě stojí také za

zmínku i účast dětí na tříkrálové sbírce, kde se dětem podařilo vybrat téměř 11 000,- Kč.

Nakonec roku se na také na vlastní přání vydaly koupat do brněnského Biotopu.

Děti také v absolvovaly dvoudenní akci v jeskyních v Moravském krasu, kde se podívaly do

jedné z amatérských jeskyní, přespali pod širákem nebo ve stanu a navštívily ještě Sloupsko

Šošůvské jeskyně.

Na konci roku společně strávily týden v areálu lesní pedagogiky na Hádech a prožili si

společně s mladšími dětmi celé dobrodružství Velikonočního ostrova i s jeho ekologickým

přesahem do současnosti. Program byl realizován dle metodiky z Lipky “Poselství

Velikonočního ostrova”.

Výčet aktivit na dnech v terénu ve třídách 3 a 4S (5.-7.roč.) Na terénních dnech jsme

navštívili Alexandrovku, zkoumali les a pomocí simulační hry jsme se snažili pochopit

úživnost krajiny a zákonitosti potravního řetězce. Navštívili jsme lezeckou stěnu Komec v
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Komárově a zdokonalili své horolezecké umění, základy jištění a bezpečnosti při tomto

sportu. Zkoumali jsme funkci řeky Svitavy dnes a ve středověku. Srovnávali její vzhled

pouhým okem i na historických mapách z dob, kdy měla ještě neregulovaný tok. Na jaře
jsme navštívili Koniklecový vrch a bádali na Evropsky významné lokalitě. Navštívili jsme

Mates a Žebětínský rybník a vedli otevřené bádání na téma obojživelníci, stavba těla a jejich

přirozené podmínky života, ochrana. Prošli jsme cyklem terénních dnů v centru Brna, kde

jsme ve hře navštívili zbytky hradeb na území Brna a snažili se odvodit, kudy hradby vedly ve

středověku. Navázali jsme návštěvou hradu Špilberk, jeho katakombami a odvozovali jeho

středověké funkce. Stavěli jsme středověkou vesnici z přírodnin a bavili se o systémech

obrany, životu v ní i hospodaření.

2. Pobytové akce a akce školy

Nedílnou součástí škol jsou celoškolní výjezdy do přírody. Věříme, že život se odehrává v

reálném prostředí. Každotýdenní čtvrteční dny v terénu doplňují vícedenní pobyty. Škola

zpravidla realizuje adaptační pobyt v září, zimní pobytovou akci v lednu, na jaře je 2 - 3 denní

tematicky zaměřený nebo tmelící pobyt po jednotlivých třídách.

Adaptační pobyt v Kuřimské Nové Vsi 13.9. - 17.9. 2021

Jako vždy jsme školní rok zahájili společným pobytem, který slouží jak ke společnému

propojení napříč ročníky, naladění se na sebe a nový školní rok, tak k přivítání nových dětí.

Tentokrát byl pobyt motivován cestou na severní pól. Děti se ladili už před odjezdem

sledováním divadelního představení a menší poslechem medvídka Púa. Na začátku se

propojovaly jednotlivé třídy - putovaly na místo odděleně, užili si společně strávený čas.

Nejstarší děti procházely také přechodovým rituálem, který je převedl na druhý stupeň. Pak

se děti promíchaly a propojily mezi sebou navzájem a zažívaly různá dobrodružství při cestě
na severní pól. Ve středu se také k výpravě připojili pvrňáčci a bylo pro ně všemi ostatními

připraveno velkolepé přivítání. Společně pak všichni dobyli severní pól. Následovalo

společné rozloučení, reflexe celého pobytu a cesta zpět domů a do školy, kde bylo možné

na vše co děti prožily navázat.
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Dožínková slavnost 8. 10 .2021

Jako již tradičně a s velkým úspěchem proběhla v rámci družinky. Děti i rodiče měli

možnost ochutnat mnoho podzimních dobrot a vyzkoušet si různé aktivity související se

sklizní.
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Vánoční jarmark na zahradě školy 9.12. 2021.

Opět již tradiční akce na kterou se děti pečlivě více jak měsíc připravují. Zpívalo se, hrálo,

prodávalo. Velký úspěch opět slavila i kavárna.

Zimní pobyt na Brádlerových boudách v Krkonoších 14.-20.3. 2022

Každý den se lyžovalo, či se podnikaly výpravy na běžkách a bobech. Velká sněhová nadílka

byla rájem pro pozemní stavby všech druhů. Během pobytu vzniká zfilmovaná pohádka O

dvanácti měsíčkách. Jeden večer byl obohacen o taneční zábavu, kterou připravili starší žáci

pro ty mladší.
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Návštěva kina spojená s přespáním ve škole 34S 4.-5.4.2022

Děti shlédly film Poslední závod, který se natáčel na Brádlerových boudách, které důvěrně
znají. Po filmu si užily přespání ve škole.

Poznávací výlet do Prahy 34S 4.-6.5.2022
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Přespávání v Jihlavě třídy 1S 23.-24.5.2022

Putování a přespávání třídy 2S v Moravském krasu 26.-27.5. 2022

Díky úžasné nabídce Zdeňka Motyčky - tatínka jedné z dívek ve 2S mohla tato třída zažít

dobrodružství v Moravském krasu. Děti se vypravily na výpravu ve čtvrtek. Doputovaly na

místo - speleologická základna, kde je čekala prohlídka Amatérské jeskyně. Dozvěděly se

také něco o historii jeskyní v Moravském krasu a o tom jak se jeskyně postupně objevovaly.

Společně si pak poseděly u ohně opekly si každý co si přinesl. Někteří spali venku pod

širákem a někteří v chatičce. Druhý den si užili ještě návštěvu Sloupsko šošůvských jeskyní.

Putovní výprava na Valašsku 34S 8.-10.6. 2022

Putovali jsme po stopách zaniklých vesnic, vypálených za 2. světové války na Valašsku.

navštívíli jsme muzeum Vařákovy paseky a zažili besedu s pamětnicí paní Vařákovou.

Přespávali jsme pod širákem.
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Příměstský pobyt s přespáním na Hádech s tematikou “Poselství Velikonočního ostrova”

pro děti z 1S a 2S 6.-10.6.2022

Tento pobyt byl pojat jako příměstský tábor s jedním společným přespáním. Jeho motivací a

náplní bylo inspirováno metodikou Lipky “Poselství Velikonočního ostrova” Hry, materiály a

další motivační texty byly využity přímo z metodiky. Děti si tak mohly prožít celou historii

osidlování a postupného zániku ostrova a díky tomu také zjistit, co k jeho zkáze vedlo. Prošly

si obdobím hojnosti a dostatku až po úplné vyplenění a zkázu. Zakončením celého pobytu

pak vedlo k zamyšlení se nad tím, jak žijeme my, co by mohlo na Velikonočním ostrově
pomoci a co by mohlo také pomoci nám samotným. Děti si také užili i společné přespávání

ve stanech a mnozí tak překonali své strachy a obavy z toho, jestli to zvládnou. Zvládli to

všichni, kteří se tento strach rozhodli překonat:)
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Účast a prezentace na konferencích a dalších akcích zaměřených na vzdělávání

Účast na konferenci Konev a Konvička s EVVO tématikou zaměřenou na mladší i starší děti.

Kroužky nabízené dětem ve školním roce

Děti měly možnost přihlásit se do těchto kroužků:

● Individuální výuka hry na zobcovou flétnu

● Individuální výuka hry na klavír

● Výtvarný ateliér

● Box

● Kroužek manuální zručnosti
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VIII. Výsledky inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
V tomto školním roce neproběhla školní inspekce.

IX. Hospodaření školy
Účetní závěrka školy za rok 2021 byla vyhotovena k 30.6. 2022 s využitím služeb daňového

poradce a schválena statutárním orgánem školy.

Schválený hospodářský výsledek na konci roku za školskou právnickou osobu je 455 462 Kč.

X. Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
V tomto roce neproběhlo.

XI. Projekty financované z cizích zdrojů

Proběhly celkem 3 projekty:

Projekt IMPULZ

Celý název projektu: IMPULZ - inovativní metody v praxi už nejsou záhadou

Délka trvání: 1. 9. 2021 - 31. 12. 2021

Rozpočet projektu: 390 080 Kč
Výstupy: Díky tomuto projektu byla vytvořena metodika pro venkovní výuku a také bylo

natočeno video o realizaci venkovní výuky.

Rádi bychom sdíleli to, co nám s dětmi funguje a co nám dává smysl. A tím je bezpochyby

učení venku. Na podporu této myšlenky jsme získali od MŠMT finanční prostředky, ze

kterých jsme:

1) Vytvořili Metodiku venkovní výuky, která je na této stránce ke stažení.

2) Natočili video, které je doprovodným materiálem k metodice.

3) Uspořádali workshop metod venkovní výuky pro budoucí pedagogy.

4) Metodiku i video prezentovali stávajícím pedagogům po celé ČR na on-line prezentaci.

Metodika i video jsou dostupné na stránkách školy: https://www.skolaslunovrat.cz/projekty/
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Projekt Šablony

Celý název projektu: Zvyšování kvality vzdělávání v ZŠ Slunovrat

Délka trvání: 1. 9. 2021 - 31. 8. 2022

Rozpočet projektu: 253 281,- Kč
Výstupy: Díky tomuto projektu byla financována práce školní speciální pedagožky Hany

Kleisové, dále nákup ICT techniky (notebooky, tablet), 1 projektový den ve výuce, a 3

projektové dny mimo školu.

Projekt O2 - Chytrá škola

Celý název projektu: O2 - Chytrá škola

Délka trvání: 1. 1. 2022 - 31. 12. 2022

Rozpočet projektu: 99 900,- Kč
Výstupy: V první polovině projektu byly zrealizovány různorodé aktivity na podporu

wellbeingu a technologií. 1 beseda pro rodiče žáků, besedy s žáky, vzdělávání

pedagogického i nepedagogického týmu. Besedy s rodiči, žáky i vzdělávání pedagogického

týmu vedl expert Jan Kršňák. V rámci projektu byly zakoupeny: 4 tablety, ozobot.
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XII. Spolupráce s jinými subjekty
RedCat zajišťuje IT správu a podporu pro celou školu. Firma První úklidová zajišťuje po celý

rok skvělé úklidové služby za příznivé ceny.

Spolupráce s Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity, díky níž k nám zavítala studentka

na pedagogickou praxi a její kamarádky na náhledy.

Aktivní spolupráce s Honzou Kynclem, zdravotním klaunem a muzikoterapeutem.

● Otevřená zahrada, vzdělávací a poradenské centrum, Brno

● Školní lesní podnik Křtiny MENDELU - pronájem areálu lesní pedagogiky Doubravka,

Hády

● Lipka, školské zařízení pro environmentální vzdělávání, Brno - programy, vzdělávání

pedagogů
● Junák - český skaut, Brno

● NaZemi, z.s., Brno (Adam Čajka a Eva Malířová) - vzdělávání a facilitace týmu

● Eva Dittingerová, lektorka a koučka, Brno - facilitace poradních kruhů, konzultace

● Digiděti, Jan Kršňák

● MIŠ, Malé inovativní školy
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XIII. Dary a podpora školy
Firma Mediform podporuje školu pomohla zajistit auta na část stěhování.

Firma Bruco zařídila další část stěhování a zařizování nové budovy, pomohlo nám od nich

mnoho mužů se stěhováním i rozmisťováním.

Organizace JIC věnovala 30 kusů kancelářských židlí a 20 šanonových skříní. Firma Tierra

Verde nás zásobuje ekologickou drogerií - úklidové prostředky, desinfekce a mýdlo na ruce.

Jan Čillík a Michael Bečka celý rok dobrovolnicky vedli kroužek Manuální zručnosti.

Rodiče se podíleli na hledání vhodných prostor pro naši školu.

Přílohy

Příloha č. 1: Organizační struktura školy

Příloha č. 2: Rozvoj týmu

Příloha č. 3: Vize školy

Příloha č. 4: Organizační struktura školského poradenského pracoviště
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