Charakteristika školy

„Život je hra. Nezáleží na tom,
jak je dlouhá, ale jak se zahraje.“

2. Charakteristika školy
2.1 Úplnost a velikost školy
Naše škola je úplnou základní školou s 1. a 2. stupněm. Počet tříd v jednotlivých
ročnících se v posledních letech pohybuje v rozmezí 2 - 4 třídy v ročníku. Celkový počet
tříd je v rozmezí 25 – 32 tříd a celkový počet žáků je 750 – 850.
2.2. Vybavení školy
Umístění naší školy je situováno na rozhraní mezi bytovou výstavbu sídliště a starou
zástavbu Líšně - bývalého samostatného městečka u Brna. Celý areál je tvořen
třípodlažním učebnovým pavilonem, který je spojovací chodbou spojen se stravovacím
pavilonem a dvěma tělocvičnami. Okolí školy je tvořeno rozlehlým odpočinkovým a
sportovním areálem (futsalové hřiště s umělou trávou, běžecká dráha s umělým
povrchem, basebalové hřiště s asfaltovým povrchem, tři volejbalové kurty s umělým
a asfaltovým povrchem a velké množství okrasných travnatých ploch), který je využíván
ke školní tělesné výchově, k činnostem školní družiny a dále je hojně využíván širokou
líšeňskou veřejností.
Ve škole se nachází 38 učeben, z toho je 12 učeben odborných. Postupně se snažíme jak
odborné učebny, tak běžné třídy vybavovat moderním školním nábytkem, didaktickou
technikou a učebními pomůckami. Materiální vybavení jednotlivých předmětů je značně
rozdílné a i zde se snažíme postupně jednotlivé sbírky učebních pomůcek dovybavovat
novějšími učebnicemi a modernějšími pomůckami.
Odborné učebny máme vybavené moderní didaktickou technikou, především
interaktivními tabulemi, a postupně zavádíme tuto techniku i do běžných tříd.
V minulých letech se podařilo uskutečnit opravu a zateplení střešního pláště, celkové
vnější zateplení budovy a výměnu otvorových výplní (oken a prosklených stěn).
Tato celková regenerace školy byla realizována pomocí projektu, který byl vypracován a
financován ve spolupráci Magistrátu města Brna, ÚMČ Brno-Líšeň a samotné školy z ESF.
2.3 Charakteristika pedagogického sboru
Počet zaměstnanců školy se pohybuje v rozmezí 70-90, z toho pedagogických pracovníků
je 60-80. Kvalifikovanost našeho pedagogického sboru je výborná - 100 %.
Výchovná poradkyně absolvovala úspěšně vysokoškolské specializační studium pro
výchovné poradce v délce 4 semestry.
Metodik prevence absolvoval úspěšně vysokoškolské specializační studium pro metodiky
prevence v délce 4 semestry
Pedagogičtí pracovníci se zúčastňují seminářů a kurzů v rámci DVPP dle nabídky, potřeb a
finančních možností školy.
2.4 Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce
V rámci dlouhodobé a velmi intenzivní spolupráce se všemi mateřskými školami v Líšni
jsme si vypracovali vlastní program Edukativně-stimulační skupinky, který je
zaměřen na práci našich paní učitelek s předškoláky a na zvládnutí přechodu těchto dětí
z mateřské na základní školu.
V letech 2007-2008 jsme se zapojili do projektu a získali grant z ESF v rámci Tvorby a
modernizace ŠVP s názvem Brno ještě nebylo, ale Líšeň už tu byla. Jednalo se o
projekt tvorby a modernizace Školního vzdělávacího programu naší školy v návaznosti na
poznávání regionu Brna a především Líšně, jakožto místa, kde pracujeme, bydlíme a
žijeme.
V dalších letech jsme se zapojili do těchto projektů:
Modernizace školy v rámci EU peníze školám
Učíme se e-learningem v rámci OPVK
Partnerství škol Comenius v rámci Programu celoživotního učení

ZŠ Novolíšeňská – Sportovní centrum pro všechny generace – v rámci ROP NUTS 2
Jihovýchod
Město Brno zvyšuje kvalitu vzdělávání v ZŠ – práce mentorů
Učíme se jazyky – v rámci OPVK
Výuka Aj od prvního ročníku ve vybraných ZŠ – zkvalitňování výuky Aj na ZŠ
Hodina pohybu navíc – projekt MŠMT na rozvoj TV v ŠD
Partnerská škola ČVS
Partnerská škola VUT Brno
Veškeré informace o těchto projektech jsou součástí Výročních zpráv o činnosti školy
v jednotlivých školních letech.
Naše škola se rovněž zapojila do projektu VIP-Kariéra, na který plynule navázaly
Rozvojové programy MŠMT. Díky těmto projektům jsme získali na naši školu na celý
pracovní úvazek školního psychologa, který společně s výchovným poradcem a
metodikem prevence sociálně-patologických jevů vytvořili Školní poradenské
pracoviště (ŠPP). Toto pracoviště je nápomocno jak žákům a rodičům, tak učitelům a
vedení školy řešit a zvládat téměř veškeré problémy a starosti související se školou,
školní výukou a školním prostředím.
Činnosti školního poradenského pracoviště se zaměřují především na tyto oblasti:

Kariérové poradenství pro žáky a rodiče

Prevence sociálně patologických jevů

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky mimořádně nadané

Péče o žáky se školním neúspěchem

Poradenská činnost při řešení výchovných problémů

Konzultační a metodická pomoc pedagogickým pracovníkům, zprostředkování
kontaktu s dalšími odborníky a odbornými pracovišti

Podpora informovanosti žáků, rodičů a pedagogických pracovníků

Krizová intervence, individuální práce se žáky
2.5 Spolupráce s rodiči
Při škole pracuje Spolek rodičů školy (SRŠ). Každá třída má z řad rodičů vybraného
zástupce (třídního důvěrníka). Tito zástupci se zúčastňují setkání s ředitelem školy vždy
v termínu konání třídních schůzek, kde jsou řešeny jak organizační záležitosti života
školy, tak koncepční otázky rozvoje školy.
Školská rada byla ustavena ke dni 1.1. 2006 (od 1.1. 2000 pracovala jako Rada školy).
Má 6 členů, v každém školním roce se schází 3krát a v současné době pracuje ve složení:
za zřizovatele – Stross Jaroslav (místopředseda), Sklenák Roman
za zákonné zástupce žáků – Chaloupková Hana, Rozprým Lucien (předseda)
za pedagogické pracovníky – Fabíková Věra, Dyková Iveta.
Školská rada velice úzce spolupracuje s ředitelem školy při řešení všech provozních
problémů a koncepčních otázek týkajících se školy.
Pro rodiče jsou v průběhu školního roku pořádány třídní schůzky (vedené tradičně i
netradičně) a hovorové hodiny.
Samozřejmostí jsou též osobní individuální rozhovory rodičů s učiteli, ať už domluvené
předem či spontánní.
2.6 Spolupráce s dalšími subjekty
Je již tradicí vyhlašování nejlepších 3 žáků líšeňských škol, které se pořádá v
reprezentačních prostorách radnice na konci školního roku. Slavnostní ráz akce
podtrhuje kulturní program a ocenění nejlepších žáků, kteří z rukou starosty MČ BrnoLíšeň přebírají pamětní listy a upomínkové dárky.
Na naší škole je ustavena Základní organizace Českomoravského odborového svazu
pracovníků školství České republiky (ZO ČMOS PŠ ČR).
Výbor ZO ČMOS velmi dobře spolupracuje s vedením školy při řešení mnoha různých
otázek a problémů týkajících se především pracovně-právních záležitostí zaměstnanců

školy.
Ředitel školy se pravidelně účastní všech akcí určených pro vedoucí pracovníky na OŠMT
MMB (porady ředitelů). Zastupuje školu při všech jednáních na ekonomickém oddělení
OŠMT MMB. Úzce spolupracuje s pracovníky OŠMT MMB a OŠ KrÚ JmK při řešení
především metodických a ekonomických otázek a problémů.
Dále intenzivně řeší veškeré problémy týkající se provozu budovy, školního hřiště a
celého rozlehlého areálu školy s příslušnými pracovníky zřizovatele MČ Brno- Líšeň.
Dlouhodobě spolupracujeme s líšeňskými mateřskými školami, dvakrát ročně se konají
pravidelné vzájemné návštěvy, zvlášť se osvědčily exkurze budoucích prvňáčků v naší
škole. Děti si prohlédnou naši školu, zahrají si soutěživé hry a zhotoví si vlastní výrobek,
který si odnesou domů.
Při plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje naše škola s dalšími organizacemi, které
nabízejí vzdělávací a výchovné pořady, programy, soutěže, besedy a semináře. Tyto akce
doplňují a zpestřují školní výuku žákům nebo slouží k dalšímu vzdělávání pedagogických
pracovníků:
- NIDV Brno
- SSŠ Brno
- SVČ Lužánky
- DDM Junior
- Knihovna J. Mahena
- Hvězdárna a planetárium M. Koperníka
- Moravské muzeum
- Technické muzeum
- Zoologická zahrada
- Botanická zahrada
- Janáčkovo divadlo, Mahenovo divadlo, Divadlo Polárka
- Kulturní centrum Líšeň
- Salesiánské středisko Líšeň
- Domeček Vinohrady
- PPP Brno
- Centrum prevence - Sdružení Podané ruce
- Asociace školních sportovních klubů (AŠSK)
- VUT Brno
Při plnění úkolů ve výchově a vzdělávání dětí především v oblasti prevence rizikových
projevů chování žáků spolupracuje naše škola s dalšími organizacemi, kterými jsou:
- PPP Brno a SPC Brno
- Poradenské centrum pro drogové a jiné závislosti
- Centrum prevence - Sdružení Podané ruce
- Salesiánské středisko Líšeň
- SVČ Lužánky
- ÚMČ Líšeň, Jírova – odbor sociálně právní ochrany dětí
- Modrá linka
- Nízkoprahové centrum Likusák
- SVP Help me
- Městská policie, odbor prevence
- Policie ČR
- HZS Brno
Prostory školních tělocvičen a hřiště slouží k veřejné tělovýchovné aktivitě líšeňských dětí
a občanů, např. kondiční cvičení pro ženy, karate, nohejbal, tenis, kopaná aj. Ve
spolupráci s SK Líšeň měli nejmenší zájemci o kopanou (přípravky SK Líšeň) možnost
trénovat na našem hřišti s umělou trávou a naopak naše třídy se zaměřením na výuku
tělesné výchovy mohou využívat sportoviště SK Líšeň (fotbalové hřiště, Orlovna).

Také díky spolupráci s volejbalovými oddíly KP Brno a TJ Univerzita se družstvu
TJ Junior, trénujícímu a hrajícímu v našich tělocvičnách, daří zajistit další sportovní růst
nejtalentovanějších žákyň a dorostenek v odbíjené.
V naší městské části rozvíjí svou činnost Kulturní centrum Líšeň. Žáci a učitelé naší
školy si z jeho bohaté nabídky vybírají mnohá představení a pořady, jež se váží k výuce.
V Líšni také spolupracujeme s pobočkou Knihovny J. Mahena, kterou naši žáci se svými
učiteli hojně navštěvují a vzhledem k výhodné vzdálenosti a bohaté nabídce této pobočky
patří naši žáci k nejčastějším návštěvníkům

