
Výroční zpráva 
 

 

 Školní rok 2021/2022 

Základní škola a Mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace 

 

 

 

Základní charakteristika školy 

Základní škola a mateřská škola Brno, Chalabalova 2 je příspěvkovou organizací a má právní 

subjektivitu od 1. 7. 1993 a IČ 485 132 45. 

 

 

Název právnické osoby vykonávající činnost školy 

Základní škola a mateřská škola Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace 

 

 

Zřizovatel školy 

Statutární město Brno, městská část Brno – Kohoutovice, Bašného 36 

 

 

Ředitel školy 

PhDr. Vladimír Moškvan, Sychrov 5, 621 00 BRNO 

 

Druh školy včetně všech školských zařízení 

Základní škola má oba stupně, školní družinu a školní kuchyni 

Základní škola IZO 0485 132 45, kapacita 650 žáků 

Školní družina IZO 118 200 313, kapacita 200 žáků 

Školní jídelna IZO 103 067 035, kapacita 650 jídel  

Od 1. 1. 2000 přičleněna k ZŠ mateřská škola (viz. Samostatná Zpráva MŠ) 

 

  

Kontakty 

tel:     547 422 642,   603 424 117   

e-mail:    vmoskvan@chalabalova.cz,  

další kontakty na www.chalabalova.cz 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy. 

 

Schváleno Školskou radou dne:  

 

 

 

 

 

 

mailto:vmoskvan@chalabalova.cz


 

1.6 Úplná škola  

 

 Počet 

tříd 

Počet 

ročníků 

Počet 

žáků 

Průměrný 

počet  

žáků na třídu 

Kapacita  

1. stupeň 12 5 283 23,58  

2. stupeň 9 4 189 21  

Celkem 
21 9 472 22,47 650 

   

  

1.7 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

Datum zřízení: 7. 11. 2005 

Předseda:  Dalimil Ospalý 

Členové ŠR:  

      Michal Velička,  Eva Sychrová, Marcela Mrkvičková 

      Monika  Hedbávná,  Alena Zemanová,  Daniela Hromádková – Borská,                           

Dagmar Pohanková, Lenka Kučerová 

         

 

1.8 Školní vzdělávací program  

Název vzdělávacích 

programů 

Ročník 

ŠKOLA PRO VŠECHNY 1.  až  9. ročník 

Jiné specializace, zaměření:  

 

1) výuka angličtiny 

2) inovativní vzdělávání (daltonské prvky) na 1. stupni  

3) projekty na 1. i  2. stupni 

4) spolupráce se zahraničními školami (Bratislava, Vídeň, Bilbao, San Sebastian) 

 

1.11 Školní družina, která je součástí základní školy  

 

ŠD počet 

oddělení  

počet dětí  počet vychovatelů  Kapacita 

Celkem 6 166 fyz./přepoč.   6/5,23 200 

 

Z činnosti ŠD: 

Oddělení školní družiny spolupracují s knihovnou J. Mahena, se sdružením VELETA, 

s LEGATEM, navštěvují výstavy v paláci Mitrovských, Vida centrum, organizují sportovní 

soutěže a kulturní aktivity pro děti, nabízejí zájmové kroužky (taneční, vaření, výtvarné, 

kluby čtenářský a logik. 

 

 

 



2.0 Údaje o pracovnících školy 

 

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

   Přepočtený / fyzický % 

Celkový počet pedagogických pracovníků 30,54/31 98,51/100 

z toho odborně kvalifikovaných  30,54/31 98,51/100 

 

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

  

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

2.1.3  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce odešli ze školy:  0 

  

2.1.4  Nepedagogičtí pracovníci  - počet :   17/15,31 

 

 

 

2.2 Věkové složení učitelů 

 

 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 6 7 

36-50 let 1 7 

51 a více 2 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 1 

Pracující důchodci pobírající důchod 1 3 

Celkem 10 21 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

2.3 Školní asistenti 

Počet celkem (přepočtený/fyzický):  7/3,91 

z toho  a) asistent pedagoga:  7/3,91 

            b) osobní asistent: 0 

        c) školní asistent:  0 

            d) mentor:             0 

 

2.3 Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků 

školy 

 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

BOZP, PO 31 

Talentovaní žáci 2 

Volba povolání 1 

Zápis – školení 1 

Kariérové vzdělávání 1 

Anglický jazyk  4 

Dalton 14 

Španělský jazyk 1 



Algoritmy a programování  3 

Šablony  III 2 

Jak začít s novou informatikou 1 

AMOS - materiály pro 1. třídy 1 

Nadaní žáci na ZŠ 2 

Asertivní chování 2 

Identifikace nadaných dětí 3 

Nápady a hry pro nadané žáky 1 

Aktivní učitel – NJ 1 

Terénní hydrobiologie 1 

Sebepoškozování dětí a mladistvých 1 

Recyklační dílna 1 

Metody výuky matematiky 1 

Efektivní spolupráce školy s PPP 

v rozvoji nadání 

1 

Spolupráce s univerzitou 3 

Metody online výuky 2 

Psychologie strachu 2 

Jazykové a komunikační dovednosti 

mimořádně nadaných dětí 

1 

Emoční a sociální obtíže mimořádně 

nadaných dětí 

1 

Celkem 85 

 

 

 

3.0 Výsledky výchovy a vzdělávání 

3.1 Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet 

žáků 

Prospělo s 

 vyznamenání 

Prospělo         Neprospělo  Opakuje 

1. 48 43 2 3 3 
2. 49 46 3 0 0 

3. 54 51 3 0 0 

4. 68 57 11 0 0 

5. 64 42 22 0 0 

Celkem za I. stupeň 
283 239 41 3 Ukrajinci z důvodu 

neznalosti jazyka    
33jazykajazykajazyka 

 
6. 43 23 20 0 0 

7. 59 36 23 0 0 

8. 47 26 21 0 0 

9. 40 21 19 0 0 

Celkem za II. 

Stupeň 

189 106 83 0 0 

Celkem za školu 472 345 124 3 0 

 

 

 

 



3.2 Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 

 

3.3. Celkový počet neomluvených hodin za celý školní rok:    6 

průměr na jednoho žáka:    0,33 

 

3.4 Vzdělávání žáků mimořádně nadaných:  

 

Projekt Podpora nadaných žáků ve spolupráci s JCMM se zabývá vyhledávání nadaných žáků 

ve 4. ročníku a zahrnuje i metodickou podporu učitelů. 

 

 

3.5 Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

 Gymnázium SOŠ SOU 

4 leté 

studium 

6 leté 

studium 

8 leté 

studium 

  

Počty přijatých žáků 

 
4 6 7 33 3 

 

 

3.6 Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků % 

9. ročník 40 100 

nižší ročník/5./7./8. ročník 6/7 10,1/10,9 

Celkem 53 11,2 

 

 

3.7 Přestupy žáků mezi ZŠ 

Počet žáků, kteří odešli na jinou ZŠ:  7 

Důvody: stěhování  změna přechodného bydliště  v ČR nebo návrat na Ukrajinu      

 

Počet žáků, kteří přišli z jiné ZŠ:  25 

Důvody: příchod azylantů z Ukrajiny 

 

4.0 Hodnocení ZŠ nebo jejich součástí – viz závěr 

 

 

4.1 Kontroly provedené Českou školní inspekcí:    

 

Česká školní inspekce provedla v prosinci 2021 prezenční inspekční činnost. Závěrečná 

zpráva je k dispozici u ředitele školy. 

  

Opatření zavedená na základě zjištění České školní inspekce: 

Nebyla uložena žádná opatření. 

 

4.2 Kontroly provedené jinými kontrolními orgány  

     Finanční audit neshledal žádné závady. 

 



4.3 Opatření zavedená na základě zjištění jiných kontrolních orgánů: 

 

Škole nebyla uložena žádná nápravná opatření.  

 

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  22 0 

Dodatečné odložení povinné školní docházky 0 0 

Jiné 76 0 

 

6.0 Poradenské služby v základní škole – společné vzdělávání 

 

 

6.1 Údaje o odborných pracovnících  

 

6.1.1 Počty 

 fyzický 

počet  

kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 2 ano VŠ 

školní metodik prevence 1 ano VŠ 

 

 

 Úvazek kvalifikace, 

specializace 

dosažené vzdělání 

školní psycholog  0  

školní speciální pedagog  0  

 

6.1.2 Věková struktura 

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

výchovný poradce  1 1/1 

školní metodik 

prevence 

 
1 

 

školní psycholog 0  

školní speciální 

pedagog 

0  

 

6.1.3  Další vzdělávání poradenských pracovníků 

Typy vzdělávání a vzdělávací organizace u jednotlivých pracovníků  

 

výchovný poradce: Celoživotní vzdělávání MU výchovné poradenství (dokončeno září 2021),  

Školní zralost 

školní metodik prevence: Vzrůstající agresivita u dětí předškolního a mladšího školního věku, 

Agrese, šikana a proces jejich řešení na základní škole 

 



6.2 Údaje o finančních zdrojích na poradenské služby ve školách 

 

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

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

 

 

6.3 Individuální integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků Stupeň podpůrného 

opatření 

Mimořádné nadání 5. 3 1 

Mimořádné nadání 6. 1 1 

Poruchy autistického spektra  4. 1 1 

Dysortografie, porucha pozornost 5. 1 1 

Poruchy učení 8. 1 1 

 Poruchy učení 5. 3 2 

 Poruchy učení 6. 9 2 

 Poruchy učení 3. 1 2 

Porucha pozornosti 5. 1 2 

Poruchy učení 4. 2 2 

Dyslálie 1. 2 2 

Vývojová dysfázie 1. 1 3 

Porucha pozornosti 6. 1 2 

Vývojová dysfázie 5. 1 2 

Porucha pozornosti 5. 1 2 

Porucha pozornosti 7. 1 2 

Porucha učení a pozornosti 7. 4 2 

Poruchy učení 8. 6 2 

Vývojová dysfázie 8.  2 2 

Porucha učení 9. 5 3 

Porucha pozornosti 3. 1 3 

Porucha učení 3. 1 3 

Dyslálie 4. 1 2 

Sluchové postižení 4. 1 3 

Vývojová dysfázie 5. 1 3 

Socioemoční nezralost 5. 1 3 

Porucha učení 5. 2 3 

Porucha učení 6. 2 3 

Porucha učení a pozornosti 8. 1 3 

Aspergerův syndrom 5. 1 3 

Aspergerův syndrom 5. 1 2 

ADHD 6. 1 2 

ADHD 8. 1 2 

ADHD 9. 1 3 

ADD 3. 1 3 

ADD 4. 1 3 

ADD 5. 1 3 

 

 



 

6. 4 Skupinová integrace 

Typ postižení Ročník Počet 

žáků 

Stupeň podpůrného 

opatření 

Celkem 0   

 

 

7.1 Další údaje o škole  

 

Viz hodnocení a závěr 

 

 

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

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

 

Škola spolupracuje s oddíly kopané a basketbalu Tatranu Kohoutovice, s oddíly moderní 

gymnastiky Mantila a ASPV, s centrem volnočasových aktivit LEGATO, VIDA 

centrum,s knihovnou Jiřího Mahena v Kohoutovicích, s SK Tori Judo, s organizacemi Lipka, 

Rozmarýnek, muzeem Antropos, Bioskopem,  Planetáriem, divadlem Radost, divadlem Bolka 

Polívky, divadlm Polárka, s organizací Podané ruce, nadacemi Spondea, Modrá linka, Green 

Life, Amnesty International  a Policií ČR a Městskou policií Brno.  

 

 

Kroužky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Španělský jazyk 2 9/12 

Šikovné ruce 1 9 

Barvičky 1 8 

Taneční 1 9 

Pohybové hry 2 23\25 

Náboženství 2 6/11 

Matematika 4 5/11/4/9 

Klub anglického jazyka 3 12/7/7 

Klub logiky 2 7/8 

Německý jazyk 1 7 

Čtenářský klub 4 8/10/8/8 

Český jazyk 2 12/9 



8.0 Podpora školy ze strukturálních fondů   

 

 

Název projektu a registrační 

číslo projektu  

Šablony pro MŠ a ZŠ, Chalabalova – všichni společně 

Cz.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015589 

Délka trvání projektu  1.9.2021 – 28. 2. 2021 

Operační program  Výzkum, vývoj a vzdělávání 2014 -2023 

ZŠ a) jako žadatel  

       b) jako partner  

Jako žadatel 

Celková výše dotace  1 080 362 

Stručný popis projektu  Finanční prostředky budou využity na profesní rozvoj 

pedagogů prostřednictvím sdílení zkušeností, kluby pro 

žáky, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

projektové dny, tandemovou výuku, využití ICT ve 

vzdělávání v MŠ 
 

 

MAP II   Pro ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace 

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0011817 

Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II 

 

Délka trvání projektu  1. 9. 2019 – 31. 8. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

c) jako zapojená škola 

Celková výše dotace   35 496 333,60 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je navázat na úspěšné aktivity 

předcházejícího projektu MAP Brno a dále je rozvinout. 

Projekt řeší aktualizaci strategického dokumentu „Místní 

akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně“ a jeho cílem 

je zvyšování kvality předškolního vzdělávání, rozvoj 

čtenářské a matematické gramotnosti na základních školách 

a rozvoj potenciálu každého dítěte a žáka. Projekt se také 

zabývá kvalitou základního uměleckého vzdělávání, 

vzděláváním v oblasti přírodních věd a polytechniky, 

vzděláváním nadaných dětí a žáků a podporou talentu. 

 

 

 

 



Podpora školy ze strukturálních fondů  

 

Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně 

 pro ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova 2, příspěvková organizace 

 

 

Název projektu a 

registrační číslo projektu  

CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013630 

Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě 

Brně  

Délka trvání projektu  1. 1. 2020 – 31. 12. 2022 

Operační program  OP VVV 

Škola 

 a) jako žadatel  

b) jako partner  

c) jako zapojená škola 

 

 

 

b) jako partner  

Celková výše dotace  99 999 561,56 Kč 

Souhlas zřizovatele 

s uzavřením partnerské 

sml., datum  

 

Stručný popis projektu  Cílem projektu je zajistit pokračování úspěšných aktivit 

projektů „Rovný přístup k předškolnímu vzdělávání 

ve městě Brně“ a „Prevence školní neúspěšnosti 

na základních školách ve městě Brně“. Aktivity projektu cílí 

na zvyšování kvality základního a předškolního vzdělávání 

ve městě Brně, zapojení co největšího počtu dětí do 

předškolního vzdělávání a podpora dětí a žáků při přechodu 

mezi stupni vzdělávání. Projekt dále posiluje odbornost 

pedagogů partnerských škol a podporuje posílení 

inkluzivního přístupu ve školách na území Brna. 

 

Účastníme se : Pilotní projekt angličtina MMB, Inovativní vzdělávání – projekt se ZŠ 

Komenského v Bratislavě, ENGaGE projekt s PF, Edu STEM – polytechnická výchova, 

Nadané děti ve spolupráci JCMM 

 

 

 

Hodnocení Preventivního programu za školní rok 2021/2022 

 
Bylo vykázáno v on-line systému výkaznictví preventivních aktivit ve školách. Obsáhlý 

dokument je k nahlédnutí u školního metodika prevence. 

 
 

Poznámky ke koncepci, stylu práce a směřování 

  

Z čeho vycházíme 

Bez tradičního nevzniká moderní, bez staršího nové. Proto kořeny našeho aktuálního přístupu 

ke vzdělávání je možné spojovat s dřívějšími aktivitami a aplikací prvků tzv. daltonského plánu. 

Daltonské prvky, které jsme propagovali, se ale postupně integrovaly do běžné pedagogiky. 



Stále se však jako škola snažíme sledovat všechny smysluplné a inovativní pedagogické 

přístupy a případně je ústrojně aplikovat. Kromě moderních trendů nezapomínáme ani na 

moudré humanistické zásady Komenského. Jsou překvapivě moderní.  

Dnes je v Brně zřejmé, že se vzdělávací trendy i programy spojily do širokého proudu a zmizely 

tzv. alternativní školy, kromě brněnské Waldorfské školy, která zůstává pro některé 

nekonformní rodiče i učitele skutečnou alternativou. 

 

Atmosféra a přímá komunikace 

Pro nás učitele a pochopitelně pro žáky a rodiče jsou důležité vnitřní trendy ve škole, celková 

atmosféra školy, náboj neboli ethos školy, nastavená lokální pravidla, způsoby komunikace atd.  

Nejde nám o laciný marketing školy, chceme se poctivě věnovat dětem a komunikovat přímo. 

Proto také při komunikaci s rodiči, která řeší různé citlivé situace, vždy preferujeme osobní 

kontakty místo mailů. Chceme si porozumět a najít společná a přitom vhodná řešení.  

 

Koktejl metod a přístupů 

V tomto kontextu jsme rádi, že naši učitelé přináší nové přístupy, které získali na školeních, na 

stážích nebo na svých fakultách. Vedení školy se snaží zkušenosti všech pedagogů nenásilně 

sladit s ověřenými principy a postupy a vytvořit tak koktejl metod a přístupů, které vyhovují 

konkrétním třídám, konkrétním žákům i jednotlivým učitelům.  

Snad  je vhodné poznamenat, že kolektiv učitelů pracoval v uplynulém školním roce jako 

vyvážená skupina profesionálů a přátelské vazby pomáhají vytvářet neformální sociální 

prostředí, které podporuje dlouhodobou motivaci k dobré práci. Potvrdilo se to i v době 

uzavření škol, kdy panovala vstřícná a přátelská atmosféra navzdory dlouhodobému přetížení 

pedagogů. 

 

Generační propojení a aplikace různých metod 

Nespoléháme na jeden pedagogický systém. Různorodost metod dobře ladí s naším 

pedagogickým myšlením, navíc tím otevíráme pomyslné nůžky pro variabilitu přístupů a aktivit 

pro všechny třídní kolektivy. Strategicky je pro nás důležité citlivě propojovat zkušenosti 

zkušených a nadšení mladých. Neznamená to automaticky, že mladý učitel je nejlepší učitel a 

naopak. Cítíme to tak, že každý z nás vkládá do pomyslné mozaiky školy to nejlepší a to v 

prostředí, které se kontinuálně snaží být otevřené rodičům i všem pozitivním vlivům. Učíme i 

učíme se rádi ☺. Konečně na školním tričku máme nápis: NEVER STOP LEARNING YOU 

WILL NEVER STOP GROWING. 

  

Panta rhei neboli vše plyne  

Odborníci, kteří chápou principy vzdělávání, rozumí tomu, jak složitě měřitelné jsou 

mnohočetné procesy, které ve škole probíhají. Každý den se v každé škole odehrávají desítky 

malých příběhů, které děti postupně formují a připravují na budoucí život.  

Publikované výzkumy také dokumentují, jaké studijní vlastnosti má naše nejmladší generace 

žáků tzv. click generation neboli stále zapojená generace. Víme také, jak se v průběhu puberty 

a dalšího dospívání mění jejich mozek, a také například jaké názory na vzdělávání mají děti i 

generace mladých rodičů pohybujících se v prostředí všudypřítomného internetu, instagramu, 

tik toku atd. S těmito plynoucími a měnícími se jevy musíme počítat.    

 

 

Děti potřebují pravidla 

Obecně řečeno, prostředí, které obklopuje školy, je nyní mnohem dynamičtější než dříve, 

učitelé na ně musí reagovat, zároveň ale jistá část veřejnosti očekává u základních škol stabilitu 

ve smyslu klasického naplnění úrovně vědomostí (zkoušky na střední školy) a jistého řádu. 

Mimochodem podle mnohých odborníků pravidelnost a jistý řád mají blahodárný účinek na 

psychiku dětí více, než se obecně přiznává a propaguje.   

 



Co redukovat a známkovat?  

Veřejná debata o školství, kterou pozorně sledujeme, v poslední době akcentuje schopnost 

vybrat z učiva to podstatné a zábavným způsobem to předat. Debata o smyslu vzdělávání a jeho 

prioritách stále rezonuje i v našem kolektivu, a proto si při neformálních rozhovorech často 

klademe různé otázky týkající se například způsobu a případně samotného smyslu klasifikace 

nebo rozumné redukce učiva.  Výsledkem těchto debat jsou i aktuální úpravy v ŠVP. Zároveň 

klademe důraz na flexibilitu učitele a jeho schopnost improvizace - jistým způsobem je to velmi 

důležitá kompetence pro všechny z nás, protože některá dřívější pravidla přestala platit.  

 

Převzít zodpovědnost za své děti 

Je snad možné konstatovat, že tak, jak se mění žáci a rodiny a všeobecně prostředí kolem nás, 

mění se i vzdělávání na základní škole. Učitelé se snaží přizpůsobovat své metody, obsah i 

náročnost svých hodin. Je třeba ale upozornit na důležitou věc. Učitelé berou své poslání vážně, 

potřebují ale pomoc rodičů. Někteří rodiče nechtějí z různých důvodů převzít sami 

zodpovědnost za vzniklou situaci. Je nutné říci, že role rodičů je nenahraditelná a výjimečná. 

Víme také, že  dětství současných dětí je jiné než dříve, děti obklopuje neustálý tok různorodých 

informací a přitom mají tendenci se málo pohybovat atd. Není ani možné bezmyšlenkovitě 

aplikovat pro dnešní děti některé dříve funkční vzorce výchovy. Naopak je důležité s dětmi 

trávit hodně času, pravidelně s nimi mluvit, vysvětlovat situace a povzbuzovat je při neúspěchu, 

nenechávat je opuštěné s mobilem a počítačem ve vlastním pokoji. Je třeba společně dětem 

klást otázky, co je podstatné, co vlastně chtějí dělat, co je zajímá, co bude mít vliv na jejich 

budoucnost atd. Podporovat jejich kulturní i jiné zájmy a vést je k zodpovědnosti.  Rodiče 

někdy při jednáních ve škole sami přiznávají, že je těžké se domluvit s jejich rychle 

dospívajícími dětmi. Není to v historii poprvé, už staří filosofové si stěžovali na potíže s mladou 

generací, vždy se ale nakonec ukáže, že mladá generace to zvládne. Jako učitelé jsme proto 

optimisté a neúnavně hledáme individuální komunikační kanály, empatické a laskavé přístupy 

i trpělivé vysvětlování. Jak bylo řečeno, potřebujeme  pomoc rodičů. 
(Poznámka: Každý učitel zřejmě potvrdí, že bez ověřených jednoduchých školních pravidel a zejména správně 

nastaveného domácího režimu, kterým rodina školu velmi výrazně podpoří, nedosáhneme společného očekávaného 

cíle. Proto je naše vzájemná spolupráce tak podstatná.  Důležité také je, aby se rodiče věnovali láskyplně svým 

vlastním dětem. A přitom stačí maličkosti, například maminčina zdravá svačina, aby děti měly energii pro dobu 

vyučování. Viz web školy: KDO JSME A KAM JDEME.)   

 

 

 

Škola sama nevzdělává  

Víme, že existuje tzv. skryté kurikulum, tedy vědomosti a návyky, které žáci (a konečně i 

učitelé) získávají prostřednictvím každodenního téměř permanentního „zapojení“.  

Pro nás je důležitý celý tento dynamický proces a zejména ty žákovské i učitelské aktivity, které 

směřují k získání opravdových kompetencí pro život.  

Totiž více než dříve platí to, že se učíme pro život, a ne pro školu, protože život kolem nás 

uhání vlivem moderních technologií více než mílovými kroky. Je také zřejmé, že naše děti se 

připravují i na taková povolání, která ještě v době jejich školní docházky ani nemusí mít 

pojmenování.   

Konkrétně mluvíme o podpoře informatiky a programování, o hledání nových komunikačních 

metod s generací, která má logicky své specifické vlastnosti. Mluvíme také o měkkých 

sociálních kompetencích pro 21. století. Chceme podporovat tvořivost a schopnost spojovat 

věci do kontextu.  

   

 

Co má ve výchově a vzdělávání přednost  

Bez školy se rozpadne společnost, říká známý pedagog Bob Kartous z Pražského inovačního 

institutu. Zřejmě proto není špatné, že základní školy už ze svého principu (a vlivu na celou 

populaci) budou mít tendenci zachovávat jistým způsobem to základní, podstatné a esenciální 



(=kvalitní), a to, co se nemusí měnit každý rok, každé desetiletí, protože platí univerzálně. Tedy 

slušnost, toleranci, etické zásady, ale také pracovitost, kritické myšlení i schopnost sebekritiky 

a běžné sociální návyky vyspělé demokratické společnosti pevně zakotvené v kulturní Evropě. 

Dlouhodobé mezinárodní zkušenosti z konferencí, návštěv a stáží na evropských školách, ale i 

ze zámoří nás vedou ke skromnému, ale i poněkud hrdému závěru: přes jistou rigiditu stále 

můžeme být pyšní na český školní vzdělávací systém. V duchu těchto myšlenek se snažíme 

pozitivně působit na naše žáky a děláme to rádi a s nadšením.       

 

Vyučování jazyků a výměny žáků 

Stabilně se snažíme o podporu vyučování jazyků. V tomto kontextu je významná spolupráce 

s katedrami anglického jazyka PF a FF MU. O místo v naší škole se rádi uchází nadšení mladí 

učitelé, které pro jejich metodické dovednosti a osobní vlastnosti katedra doporučuje. Dle 

možností se naši učitelé angličtiny, němčiny i španělštiny zúčastňují různých akcí a 

metodických setkání a organizují výměny žáků.  

 

Co děláme navíc 

Co se týká aktivit školy v rámci města Brna, zůstáváme i nadále nadšeným organizátory 

mezinárodní konferencí, Výroční 25th Brno International Dalton Conference navštívily 

delegace z více než deseti zemí světa.  Tento typ konference podporuje Odbor školství MMB i 

naše městská část v Kohoutovicích. V rámci vstřícných vztahů s místní radnicí kolektiv školy 

organizuje také některé další mezinárodní projekty a zajímavá pedagogická setkání.     

 

Spolupráce je pro nás důležitá 

Vážíme si toho, že ZŠ Chalabalova spolupracuje s PF a rovněž FF MU a je oficiálně 

registrovanou tzv. partnerskou školou. Proto u nás také studenti pravidelně vykonávají svou 

praxi a někteří provádí zajímavé pedagogické výzkumy v rámci studia Ph.D. 

Spolupracujeme se školou Jána Ámose Komenského v Bratislavě v oblasti inovativního 

vzdělávaní. Toto partnerství čerpá svoji energii z velmi přátelských vztahů a bude existovat 

nadále, protože jsme kulturně stejně naladěni a nemáme žádné jazykové bariéry. Oslavili jsme 

20 let spolupráce s partnerskou Franz Jonas Europa Schule  ve Vídni.  

V oblasti sportu škola dlouhodobě spolupracuje se dvěma oddíly gymnastiky a také s oddíly 

basketbalu a kopané.  

 

Ekonomické poznámky 

Škola pravidelně komunikuje s vedením radnice. Naším společným cílem je, abychom 

smysluplně vynakládali prostředky. Jsme připraveni společně řešit případné krizové situace, 

které by mohly eventuálně vlivem aktuálních vnějších společenských faktorů nastat.  

Škola také čerpala prostředky ze strukturálních fondů na různé aktivity a školení pedagogů. Je 

dlouhodobě zapojena také do čerpání tzv. Šablon.     

Zde je vhodné zmínit pracovní úsilí koordinátorů. Největší úsilí při administraci a přípravě 

obsáhlých monitorovacích zpráv vkládají obě zástupkyně a ředitelka MŠ. 

 

Z inspekční zprávy 

Podle poslední inspekční zprávy ČŠI  z roku 2021 škola výborně podporuje rozvoj klíčových 

kompetencí pro 21. století a jednoznačně podporuje rozvoj osobnosti žáka a snaží se o 

přátelskou atmosféru. Nadstandardní hodnoty ukázaly anonymní testy v oblasti spokojenosti 

žáků, jejich pocitu bezpečí a vyváženosti sociálních vztahů.   

Inspekce ocenila i komunikaci s veřejností. Vedení školy i učitelé se snaží zejména o přátelské 

vztahy,  jednají přitom profesionálně. Snad i proto škola v průběhu několika let neřešila žádný 

vážný spor.  

 

 

 



Budova školy a výborná spolupráce s radnicí 

Příjemný vzhled školy a její typickou architektonickou tvář již v minulosti pozvedla výstavba 

sousedního bazénu a také výměna oken a zateplení budov ZŠ i MŠ. Dokončila se oprava 

topného systému a byla provedena oprava menší i velké tělocvičny.  Bylo nově vybudováno 

druhé oddělení MŠ v ZŠ, nové hřiště MŠ a přebudován vstup do školy. Výraznou změnou je 

nová výrazná úprava školních chodeb ve dvou patrech. Aktuálně opravujeme tělocvičnu i školní 

kuchyni. Starosta a také místostarosta pro školství, kteří pravidelně koordinují stavební aktivity 

s ředitelem školy, vychází ochotně vstříc požadavkům školy. Komunikace a spolupráce školy 

s místní radnicí je na vysoké úrovni profesionální i lidské.  

 

Struktura vedení školy 

Na škole působí dvě zodpovědné, vstřícné a erudované zástupkyně ředitele, které spolehlivě 

koordinují každodenní pedagogickou činnost školy a zároveň navíc pracují jako garanti 

několika projektů. Zkušená ředitelka MŠ je odpovědná kromě pracoviště na Libušině třídě 15 

také za dvě později zřízená oddělení v budově ZŠ Chalabalova 2. Výtečně rovněž koordinuje 

vzdělávací projekty některé i s mezinárodním přesahem. Ředitel školy se snaží být integrujícím 

prvkem po stránce organizační, strategické i lidské a nenásilně propojovat všechny školní 

sektory. Je členem Komise pro péči o talentované studenty s působností v celém 

Jihomoravském kraji a zastupuje Czech Dalton v mezinárodním kontextu. V rámci spolupráce 

s několika univerzitami se věnuje implementaci inovativních trendů v pedagogice a školním 

managementu. Podílí se na mezinárodních výzkumech a vystupuje na mezinárodních 

konferencích.  

 

Audit a kontroly  

Nezávislý audit neshledal žádné vážné závady v ekonomickém sektoru. Technické poznatky  

z vedení účetnictví a také doporučení auditorů ředitel školy pravidelně konzultuje s vedením 

radnice. Zápisy všech kontrol jsou přístupné v kanceláři školy. 

 

Zpráva byla dokončena 30.8.2022 a bude předložena Školské radě ke schválení 3.10.2022. 

 

PhDr. Vladimír Moškvan, ředitel školy 

 

 
 

 


