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Zhodnocení a závěr
ZŠ a MŠ Chalabalova se snaží dlouhodobě vnímat moderní inovativní pedagogické trendy
a přístupy. Od roku 1996 je aktivním členem mezinárodní sítě daltonských škol. Je organizátorem mezinárodních konferencí, které podporuje Odbor školství MMB i městská část v Kohoutovicích. V rámci těchto dobrých vztahů škola dlouhodobě organizuje své mezinárodní projekty.
ZŠ Chalabalova pravidelně spolupracuje s Pedagogickou a rovněž Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity a je oficiálně registrovanou partnerskou fakultní školou MU. Dále aktivně
spolupracujeme s univerzitami v Praze, Pardubicích a Bratislavě. Naši školu navštěvují studenti
z výše zmíněných univerzit.
Od roku 2013 škola organizuje se ZŠ Jána Ámose Komenského v Bratislavě víceleté projekty
pokrývající široké školní aktivity a inovativní vzdělávání.
Škola aktuálně pracuje na několika projektech. V rámci projektu EUROCAMP od roku 2003
každoročně probíhají výměny žáků i pedagogů. Součástí EUROCAMPu jsou také metodická
setkání a výměna zkušeností v oboru inovativních pedagogických trendů.
Ve školním roce 2016/2017 proběhla úspěšná setkání s partnerskými školami z Baskicka, Slovinska, Slovenska a Rakouska. Významným impulsem pro naši školu je spolupráce s Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. V rámci projektu TALENT EDUCATION
zaštítěného programem ERASMUS Plus spolupracujeme s Univerzitou v Leidenu, kolegy z výběrových škol ze Slovinska a také z Plzně a Brna (Gymnázium Brno-Řečkovice a Gymnázium
Brno, třída Kapitána Jaroše). Projekt je zaměřen na podporu nadaných žáků.
Aktivní je také naše mateřská škola. Po úspěšném tříletém projektu „Blogování v Evropě“ se
školami ze Španělska, Irska, Severního Irska, Slovinska, Rakouska a Polska a navazujícím projektu „Získejme zkušenosti v evropských mateřských školách“ se nyní spolupráce kolegyň z
MŠ zaměřuje na výměnu zkušeností s partnerskou mateřskou školou z Norska.
Škola je taktéž zařazena do projektu Magistrátu města Brna „Angličtina do škol“. Kvalitní
vyučování angličtiny je jednou z priorit vzdělávacího programu.
V tomto kontextu je významná dlouhodobá spolupráce s Katedrou anglického jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU. Do školy tak přichází nadšení mladí učitelé, které pro jejich
metodické dovednosti a osobní vlastnosti katedra doporučuje. Učitelé se pravidelně zúčastňují
konferencí organizovaných katedrou anglistiky.
Celkově lze hodnotit pedagogický kolektiv jako velmi dobrý, vstřícný, ochotný a aktivní. Zkušení pedagogové rádi spolupracují s mladými učiteli, kteří nyní tvoří větší část kolektivu. V průběhu posledních let se také výrazně zvýšil podíl mužů.
Kolektiv se v současné době jeví jako zcela stabilizovaný a všichni využíváme jeho rostoucí
dynamiku a potenciál.

MŠ a ZŠ Chalabalova

1

Výroční zpráva 2016/2017
Podle poslední inspekční zprávy ČŠI škola dobře podporuje rozvoj klíčových kompetencí a jednoznačně podporuje rozvoj osobnosti žáka a snaží se o přátelskou atmosféru: „ZŠ podporuje
rozvoj klíčových kompetencí žáků na nadstandardní úrovni. ŠVP vychází z daltonských principů a jednoznačně podporuje rozvoj osobnosti a zodpovědnosti žáka. Průběh vzdělávání příznivě ovlivňuje příjemná atmosféra ve třídách a vstřícné vzájemné vztahy. Díky odpovídajícím
materiálním podmínkám, podnětnému prostředí a využívání komplexních inovativních metod
se daří naplňovat cíle vzdělání.“
Dlouhodobým cílem školy je, aby si i nadále udržela svůj dobrý pedagogický standard při neustálé snaze aplikovat moderní trendy ve vyučování. Používá k tomu celé spektrum prostředků.
Výhodou školy je stabilní vedení a znalost prostředí i lidí.
Vzhled i celkový technický standard školy v minulosti pozvedla výstavba bazénu a zateplení
budov základní a mateřské školy. Dokončila se oprava topného systému a byla provedena
oprava tělocvičny. V roce 2015 bylo nově vybudováno druhé oddělení MŠ v ZŠ, nové hřiště
MŠ a přebudován vstup do školy. Poslední velkou opravou je výměna linolea a dlažby ve velké
části školní budovy. Oprava proběhla o prázdninách v roce 2017.
Komunikace a spolupráce školy s místní radnicí je tradičně na velmi vysoké úrovni. Kromě
spolupráce v oblasti péče o budovu radnice v Kohoutovicích, výrazně podporuje dlouhodobé
mezinárodní aktivity školy, které jsou pozitivně hodnoceny Odborem školství MMB, Krajským
úřadem, ČŠI i Školskou radou.
Škola stabilně spolupracuje s místním fotbalovým oddílem Tatran Kohoutovice, dvěma oddíly
gymnastiky a také s oddíly basketbalu. Ke speciálním školním akcím patří spolupráce s místním
sdružením Veleta, které pozitivně působí v oblasti sociální a výchovné.
Dobrá komunikace s rodiči probíhá také prostřednictvím mluvčích tříd, kteří poskytují zpětnou
vazbu pro vedení školy. Rovněž Sdružení rodičů dobře spolupracuje s vedením školy.
V rámci využívání komunikačních kanálů s veřejností se vedení školy vždy intenzivně snaží
o profesionální a zároveň velmi přátelské a individuální osobní jednání s rodiči, a zejména o respektování jejich potřeb v návaznosti na školní pedagogický plán. Škola neřešila žádný vážný
spor s rodiči.
Struktura vedení školy je vyhovující. Na škole působí dvě zástupkyně ředitele, které koordinují
pedagogickou činnost školy. Ředitelka MŠ je odpovědná kromě pracoviště na Libušině třídě 15
také za dvě nově zřízené oddělení v budově ZŠ Chalabalova 2. Ředitel školy je členem speciální
komise pro péči o talentované studenty s působností v celém Jihomoravském kraji. V rámci
spolupráce s PF a FF MU se věnuje implementaci inovativních trendů v pedagogice a ve školním managementu. Podílí se také na pedagogických výzkumech.
Průběžné kontroly ani nezávislé audity neshledaly závady v práci školy (viz zápisy všech kontrol přístupné ve škole).
PhDr. Vladimír Moškvan, ředitel školy
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